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گرانمایـه و درس هـای دینـی بلندپایـه یافـت می شـود  در ایـن مجّلـد، پژوهش هـای 

از  را  حقیقـت  آشـکار  طریـق  جویـای  و  حـق  روشـِن  راه  خواهـان  دینـدار  هیـچ  کـه 

شـناخت و بررسـی تفصیلـی آن و جسـت و جـو نمودنـش بـا وجدانـی آزاد چـاره ای 

گرایـش  کورکورانـه و احسـاس ورزی نابخردانـه  کـه بـه تعّصـب  نیسـت؛ وجدانـی آزاد 

اسـت. توفیق بخـش  خداونـد  باشـد ... و  نداشـته 





ادب امیرالمؤمنین؟ع؟؛ ادب شیعه؛ ادب امینی

موالمان امیرالمؤمنین به ُحجر بن َعِدّی و عمرو بن َحِمق فرمود:

را ناسـزا  کـه لعن پیشـه و بـس دشـنام گوی باشـید و دیگـران  ایـن  از  بیـزارم  »بـرای شـما 

کارهـای زشـت آنـان را برشـمرید و چنیـن و چنـان  گـر  گوییـد و از آنـان بیـزاری جوییـد؛ بلکـه ا

کـردار ایشـان را بازگوییـد، هـم سـخنی درسـت تر اسـت و هـم ]نـزد خداونـد برای شـما[  رفتـار و 

کـه  گـر بـه جـای آن  عذرآورتـر. هرآینـه بـرای مـن دوست داشـتنی تر و بـرای خودتـان بهتـر اسـت ا

ایشـان را لعـن کنیـد و از آنـان بیـزاری جویید، بگویید: ›بارخدایـا! خون های آنان و خون های 

گمراهی شـان به هدایت رسـان  ما را پاس دار و میان ایشـان و ما اصالح برقرار فرما و آنان را از 

گمراهـی و سـتم  کـه بـه  یابـد و هـر یـک از آنـان  کـه حـق را نمی شناسـد، در تـا هـر یـک از ایشـان 

یـده، از آن دسـت کشـد.‹« اصـرار ورز

انـدرزت را می پذیریـم و ادبـت را پیشـه می کنیـم.«  گفتنـد: »ای امیرالمؤمنیـن!  آن دو 
)کتـاب صّفیـن نصـر بـن  ُمزاِحـم: ص115 ]ص103[(

گفتار همۀ شیعیان است. گوید؛ و این  امینی نیز همانند سخن آن دو را 

کند! ی  که از هدایت پیرو و درود بر هر 





بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

کتابشــان  کــه  کــه آن چــه ســزاوار مــن نیســت، بگویــم.  ]مائــده/116[ آنــان  منّزهــی تــو! مــرا نســزد 

کــه بــه قــرآن ایمــان می آورند. ]بقــره/121[  کــه ســزاوار آن اســت می خواننــد، همیناننــد  داده ایــم و آن را چنــان 

کســانی  کــه ایــن حــق اســت از ســوی پروردگارشــان . ]بقــره/144[  کتــاب می داننــد  کننــدگان  همانــا دریافــت 

کــه پســران خــود را می شناســند. ]بقــره/146[ در قــرآن،  کتابشــان داده ایــم، او را می شناســند همچنــان  کــه 

کــه  گروهــی از ایشــان حــق را می پوشــانند، بــا آن  هیــچ چیــزی را فروگــذار نکرده ایــم . ]انعــام/38[ و هــر آینــه 

ــد:  ــت، می گفتن ــاری اس ــان بیم ــه در دل هاش ک ــانی  کس ــان و  ــه منافق ک ــگاه  ــره/146[ آن ــد. ]بق ــود می دانن خ

کــه از دهانشــان بیــرون می آیــد؛  اینــان را دینشــان فریفتــه اســت . ]انفــال/49[ ]نــاروا و [ بــزرگ ســخنی اســت 

کــه ایــن ســخن راســت اســت،  نمی گوینــد مگــر دروغــی را. ]کهــف/5[ ســوگند بــه پــروردگار آســمان و زمیــن 

کــه آن راســت اســت.  کــه شــما ســخن می گوییــد. ]ذاریــات/23[ بگــو: آری؛ بــه پــروردگارم ســوگند  همچنــان 

]یونــس/53[ و چــون رهنمونــی ]= قــرآن[ را شــنیدیم، بــه آن ایمــان آوردیــم. ]جــن/13[ ایــن ســخنی نیســت 

ــف/111[  ــت . ]یوس ــده اس ــش از آن آم ــه پی ک ــت  ــی  اس کتاب ــق  ــه تصدی ــد، بلک ــده باش ــه ش ــه دروغ بافت ــه ب ک

کردنــد، راه نمــود.  کــه در آن اختــاف  کــه ایمــان داشــتند، بــه حّقــی  پــس خداونــد بــه خواســت خــود، آنــان را 

گمراهــی چیســت؟ ]یونــس/32[ و بگــو: حــق از پــروردگار شماســت؛ پــس هــر  ]بقــره/213[ و بعــد از حــق، جــز 

کهــف/29[ بگــو: ســتایش خــدای راســت و ســام  کافــر شــود. ]  کــه بخواهــد  کــه بخواهــد ایمــان بیــاورد و هــر 

کــه آنــان را برگزیــد ! ]نمــل/59[ بــر بندگانــی از او 





ابوطالب در قرآن حکیم

کار بسـته اند تا قهرمان اسـالم و نخسـتین مرد مسـلمان  آن جماعت همۀ توان خود را به 

گوینـد و بـه او سـتم ورزنـد؛ پـس آن  پـس از فرزنـد نیک کـردارش، و یگانـه یـاور دیـن خـدا را بـد 

بـه  ی آوردنـد و در آن  نیـز رو کتـاب خـدا  بـه  کفایتشـان ننمـود و  کـه پرداختنـد،  قّصه هایـی 

که از راسـتی دور اسـت و با حقیقت  تحریف پرداختند و در بارۀ سـه آیه سـخنانی سـاختند 

بـه انـدازۀ شـرق تـا غـرب فاصلـه دارد. اسـتناد اساسـی آنـان در نپذیرفتـن اسـالم ابوطالـب نیـز 

یم: کنون به بیان آن آیات می پرداز همین است! ا

آیۀ نخست
کافـران، مـردم را از پیامبـر بازمی دارنـد و خـود از او دور می شـوند، و  خـدای تعالـی فرمایـد: »و آن 

ک نمی کننـد مگـر خویشـتن را و خـود نمی فهمنـد.« ]انعـام/26[ هـا

کـه سـخن  کسـی  ی از طریـق سـفیان ثـوری، از حبیـب بـن ابی ثابـت، از  طبـری و جـز و

نـازل  ابوطالـب  در بـارۀ  آیـه  »ایـن  گفـت:  ی  و کـه  نموده انـد  روایـت  شـنیده،  را  ابن عّبـاس 

کـه از آزار دادن رسـول خـدا؟ص؟ بازمی داشـت و خـود، از درون شـدن در اسـالم دوری  گشـت 

می جسـت.« )الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 105/1 ]123/1[؛ جامـع البیـان طبـری: 110/7 ]مـج5/
ج173/7[؛ تفسـیر ابن کثیـر: 127/2؛ الکّشـاف: 448/1 ]14/2[؛ التسـهیل لعلـوم التنزیـل تألیـف ابن جـزی 

بـی: 6/2؛ تفسـیر الخـازن: 10/2(
ْ
َکل

3/8

)11(



ُقْرُطبــی )الجامــع ألحــکام القــرآن: 406/6 ]261/6[( گویــد: »از ابن عّبــاس و حســن روایــت شــده 

کــه ایــن آیــه در بــارۀ همــۀ کافــران اســت؛ یعنــی از پیــروی نمــودن محّمــد؟ص؟ نهــی می نماینــد و از 

ــران را از آزار  ــه کاف ــت ک ــب اس ــژۀ ابوطال ــه وی ــن آی ــه ای ــد ک ــز گفته ان ــی نی ــد. برخ او دوری می جوین

رســاندن بــه محّمــد؟ص؟ بازمی داشــت و خــود، از ایمــان آوردن بــه وی دوری می جســت. ایــن 

ســخن را هــم بــه ابن عّبــاس نســبت داده انــد. سیره نویســان آورده انــد کــه روزی پیامبــر؟ص؟ بــه 

ــه نمــاز پرداخــت، ابوجهــل _ خدایــش  ــرون شــد و چــون ب ــه بی ــه ســوی کعب ــزاردن ب قصــد نمازگ

لعنــت کنــاد! _ گفــت: ›چــه کســی بــه ســوی ایــن مــرد مــی رود تــا نمــازش را بــر وی تبــاه ســازد؟‹ 

آلــود.  آن  بــا  را  پیامبــر؟ص؟  و چهــرۀ  برگرفــت  و خــون  قــدری ســرگین  و  برخاســت  ابن زبعــری 

پیامبــر؟ص؟ نمــاز خویــش را بریــد و ســپس نــزد عمویــش، ابوطالــب، رفــت و فرمــود: ›ای عمــو! آیــا 

نمی بینــی بــا مــن چــه کرده انــد؟‹ ابوطالــب گفــت: ›چــه کســی بــا تــو چنیــن کــرد؟‹ پیامبــر؟ص؟ 

ــر دوش نهــاد و همــراه وی  ــن زبعــری.‹ ابوطالــب برخاســت و شمشــیرش را ب فرمــود: ›عبــداهلل ب

حرکــت نمــود تــا نــزد آن گــروه رســید. آنــان چــون ابوطالــب را دیدنــد، شــروع بــه برخاســتن کردنــد. 

ابوطالــب گفــت: ›بــه خــدا ســوگند! هــر مــردی کــه برخیــزد، او را بــا شمشــیر خویــش خواهــم زد!‹ 

پــس نشســتند تــا وی بــه آنــان نزدیــک شــد و گفــت: ›پســرم! چــه کســی بــا تــو چنیــن کــرد؟‹ فرمــود: 

›عبــداهلل بــن زبعــری.‹ ابوطالــب قــدری ســرگین و خون برگرفــت و چهره ها و ریش هــا و جامه های 

کافــران، مــردم را  از پیامبــر  ایشــان را بــا آن آلــود و بــه آنــان بــد گفــت. پــس ایــن آیــه نــازل شــد: ›و آن 

بازمی دارنــد و خــود از او دور می شــوند.‹ ]انعــام/26[ پیامبــر؟ص؟ فرمــود: ›ای عمــو! در بــارۀ تــو آیــه ای 

کــردن مــن بازمــی داری؛ و خــود، از  نــازل گشــت.‹ گفــت: ›آن چیســت؟‹ فرمــود: ›قریــش را از آزار 

ایمان آوردن به من سر باز می زنی!‹ ابوطالب گفت:

گردم. ک دفن  که من در خا گاه  به خدا سوگند! جمع ایشان به تو دست نیابند، تا آن 

کتاب )334/7 و 352( آوردیم. _ که در همین  _ تا پایان ابیاتی 

ی[ سـودی دارد؟‹ فرمود: ›آری؛  گفتند: ›ای رسـول خدا! آیا یاورِی ابوطالب ]به حال و

کـه زنجیـر را از او بردارنـد و بـا شـیطان ها همنشـین نگـردد و در چـاه  بـه همیـن سـبب اسـت 
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کـه نعلینـی از آتـش ]در دو پـای  ی تنهـا آن اسـت  مارهـا و عقرب هـا درون نشـود. عـذاب و

ی[1 باشـد و از آتـش آن نعلیـن، مغـزش در سـرش بجوشـد؛ و او عذابـش از ]همـۀ[ دوزخیـان  و

سـبک تر اسـت.‹«

امینی گوید: از همۀ جهات، نازل شدن این آیه در بارۀ ابوطالب باطل و نادرست است:

گشـته؛ و چـه  ی ایـن حدیـث از میـان حبیـب بـن ابی ثابـت و ابن عّبـاس حـذف  1. راو

ی ناشـناخته نیـز  کـه از ابن عّبـاس روایـت نموده انـد و شـاید ایـن راو بسـیارند مـردم غیـر ثقـه ای 

از آنـان باشـد.

نمــوده  روایــت  را  حدیــث  ایــن  کــه  اســت  ی ای  راو تنهــا  ابی ثابــت  بــن  حبیــب   .2

ــد،  ــت می کن ــی روای ــه تنهای ــه او ب ــه آن چ ــوان ب ــوده؛ و نمی ت ــت ننم ی آن را روای ــز و ــی ج کس و 

ی نیــز مــورد تشــکیک  کــرد، هــر چنــد پــس از شــنیدن ایــن ســخنان، اصــل ثقــه بــودن و اعتمــاد 

خواهد بود:

ی فریب گـر بـود.« عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 263/1[  گویـد: »و ابن  ِحّبـان ]الّثقـات: 137/4[ 

ی  کـه در آن هـا از و ی خدشـه نمـوده و او از عطـاء احادیثـی دارد  گفتـه اسـت: »ابن عـون در و

ی نشـود و روایاتی  که از آن ها پیرو گوید: »چندین حدیث از عطاء دارد  ی نشـود.« قّطان  پیرو

کـه هیـچ یـک از روایت هـای حبیـب،  کـرده  قابـل اعتمـاد نیسـت.« آجـری از ابـوداوود نقـل 

از عاصـم بـن َضْمـره صحیـح نباشـد. ابن خزیمـه نیـز او را فریبـکار شـمرده اسـت. )تهذیـب 
)]156/2[  179/2 الّتهذیـب: 

بـا  و  یـم  ثـوری مناقشـه نمی ورز بـه سـبب وجـود سـفیان  روایـت  ایـن  مـا در سـند  البّتـه 

ی فریب گـر بـود و از  گفته انـد: »و کـه  یـم  ی نمی پرداز ایـن سـخن بـه مؤاخـذه و بازخواسـت و

)]169/2[  396/1 اإلعتـدال:  )میـزان  می نوشـت.«  حدیـث  دروغگویـان 

3. از ابن عّبـاس بـه چندیـن طریـق مسـند، روایاتـی ثابـت گشـته کـه بـا ایـن اّدعا ناسـازگار 

1. آن چه در قالب آمده، از اصل مأخذ است.)غ.(
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یـه از طریـق علـی بـن ابـی  اسـت. در روایت هـای طبـری و ابن  ُمنـذر و ابن ابی حاِتـم و ابن  َمْرَدَو

 َطلحـه و عوفـی از ابن عّبـاس آمـده کـه ایـن آیه در بارۀ مشـرکان اسـت که مـردم را از ایمان آوردن 

بـه محّمـد نهـی می نمودنـد و از او دوری می جسـتند و فاصلـه می گرفتنـد. )جامـع البیـان طبـری: 
109/7 ]مج5/ج172/7[؛ الّدّر المنثور: 8/3 ]261-260/3[(

ابن  ُمنــذر  و  ابن ابی  َشــیبه  و  طبــری  روایــت  می کنــد،  کیــد  تأ را  ســخن  ایــن  چــه   آن 

و ابن ابی حاِتــم و عبــد بــن حمیــد، از طریــق َوکیــع، از ســالم، از ابن حنفّیــه؛ و نیــز از طریــق 

ــَرج، از ابومعــاذ؛ و هــم از طریــق ِبْشــر، از  َقتــاده اســت. ــن َف حســین ب

ک؛  عبدالّرّزاق و ابن  َجِریر و ابن  ُمنذر و ابن ابی حاِتم و ابوالشیخ از  َقتاده و سدی و ضّحا

کرده اند: »آنان مردم را از  ید روایت  و از طریق ابو َنجیح، از مجاهد؛ و از طریق یونس، از ابن ز

قرآن و پیامبر بازمی داشتند و از او دوری می گزیدند و فاصله می گرفتند.« )جامع البیان طبری: 
109/7 ]مج5/ج172/7[؛ الّدّر المنثور: 8/3 و 9 ]260/3 و 261[؛ روح المعانی آلوسی: 126/7(

کافرانـی  در ایـن روایت هـا هیـچ نامـی از ابوطالـب بـرده نشـده و مقصـود در آن هـا تنهـا 

یدن  ی رسـول خـدا یـا قـرآن نهی نمـوده، با دوری جسـتن و ناخشـنودی ورز کـه از پیـرو هسـتند 

کـه از  کـه همـۀ این هـا بـر خـالف رفتـاری اسـت  از او فاصلـه می گرفتنـد؛ و خـوب می دانیـد 

تـا واپسـین لحظـۀ  و  کـرد  یـاری  و  پنـاه داد  را  کـه پیامبـر  گشـته  ثابـت  ابطـح ]= مّکـه[  بـزرِگ 

کرد. حیاتش از او حمایت نمود و مردم را به سویش دعوت 

کـه خـدای تعالـی می خواهـد مردمی زنده  4. از سـبک و سـیاق ایـن آیـۀ گرامـی برمی آیـد 

ی پیامبـر بازمی دارنـد و از او دوری می جوینـد؛ و این رفتار زشـتی  کـه از پیـرو را سـرزنش نمایـد 

کـرده، هنـگام نـزول آیـه آن را مرتکـب می شـده اند؛  کـه در برابـر رسـول خـدا؟ص؟ آشـکار  بـوده 

گذشـت و پیامبـر؟ص؟ نیـز ابوطالـب را از  کـه آوردیـم، بـه روشـنی  کـه در سـخن ُقْرُطبـی  چنـان 

گاه سـاخت. اّمـا از صحیـح مسـلم و بخـاری ایـن اّدعا نقل خواهد شـد که سـخن  نـزول ایـن آیـه آ

خـدای تعالـی در سـورۀ قصـص در بـارۀ ابوطالـب پـس از وفاتـش نـازل گشـته اسـت: »همانـا تـو 
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که را خواهد راه می نماید.« ]قصص/56[  که هر  که را دوسـت داری راه نمایی، بلکه خدا اسـت  نتوانی هر 

کـه در بـارۀ مردمـی زنـده فـرود  کـه آیـۀ مـورد بحـث  بـا عنایـت بـه ایـن سـخن، راسـت نمی آیـد 

که این آیه در آن اسـت، یکسـره1 پس از سـورۀ  آمده، در شـأن ابوطالب باشـد؛ زیرا سـورۀ انعام 

کـه در اإلتقـان فـی علـوم القـرآن )17/1 ]24/1 و 27[( آمـده، پنـج سـوره  قصـص نـازل گشـته و چنـان 

کـه در آن حـال، زیـر  پـس از آن بـوده؛ پـس چگونـه می تـوان آن را بـر ابوطالـب منطبـق دانسـت 

ک آرمیـده و دیرزمانـی پیـش از نـزول ایـن آیـه، وفـات یافتـه بود؟ خـا

گرامـی از پیـش و پـس چنیـن اسـت: »و از آنـان کسـانی اند  5. سـبک و سـیاق ایـن آیه هـای 

کـه ]چـون قـرآن می خوانـی[ بـه تـو گوش فرامی دهند و بر دل هاشـان پوشـش ها افکنده ایم تـا آن را درنیابند 

گـر هـر نشـانه ای ببیننـد، بـدان ایمـان نمی آورنـد؛ تـا چـون  گرانـی نهاده ایـم، و ا گوش هـای ]دل[ آن هـا  و در 

گوینـد: ›ایـن نیسـت مگـر افسـانه های پیشـینیان.‹  کافـر شـدند، سـتیزه کنان بـا تـو  کـه   نـزد تـو آینـد آن هـا 

ک نمی کننـد مگـر خویشـتن را و  کافـران، مـردم را از پیامبـر بازمی دارنـد و خـود از او دور می شـوند، و هـا و آن 

خود نمی فهمند.« ]انعام/25 و 26[

کافرانی هسـتند که نزد  کـه می بینیـد، آشـکارا پیـدا اسـت که مقصـود این آیـات،  چنـان 

ی را از افسـانه های پیشـینیان  کتاب روشـن و پیامبر آمدند و با او جدل نمودند و به تهمت، 

گرامـی اش بازمی داشـتند  کتـاب  کـه مـردم را از آن حضـرت؟ص؟ و   خواندنـد. همینـان بودنـد 

و از او دوری می گزیدنـد. همـۀ این هـا کجـا از ابوطالـب صـادر شـده اسـت؟ همـو کـه در طـول 

گاه نـزد پیامبـر آمـد، بـرای حمایـت  کارهـا را انجـام نـداد و هـر   زندگانـی اش هیـچ یـک از ایـن 

گونه: ی بود، با سخنانی از این  و دفاع از و
گردم. ک دفن  که من در خا گاه  به خدا سوگند! جمع ایشان به تو دست نیابند، تا آن 

ـــاس؛  ـــه و نّحـــاس از طریـــق ابن عّب ی ـــر: 166/12[ و ابن مردو ـــی ]المعجـــم الکبی 1. ایـــن ســـخن را ابوُعَبیـــد و ابن منـــذر و َطَبران

کرده انـــد. بنگریـــد بـــه: الجامـــع ألحـــکام القـــرآن ُقْرُطبـــی:  یـــه از طریـــق عبـــداهلل بـــن عمـــر روایـــت  و َطَبرانـــی و ابن مردو

 382/6 و 383 ]246/6[؛ تفســـیر ابن کثیـــر: 122/2؛ الـــّدّر المنثـــور: 2/3 ]245/3[؛ فتـــح القدیـــر شـــوکانی: 91/3 

و 92 ]96/2 و 97[�
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گفتاری از این دست: گشود، رسالت او را بزرگ داشت، با  ی  گر زبان به نام و و ا
کتاب هــای نخســت  کــه نامــش در  کــه مــا محّمــد را رســولی چــون موســی یافتیــم  آیــا ندانســتید 

آســمانی ثبــت شــده اســت؟

گونه بانگ برآورد: گفت، این  ی سخن  کتاب و گر در بارۀ  و ا
کتاب شگفت نازل شده بر پیامبری همچون موسی و ذوالّنون، ایمان آورند. یا به 

کــه آیــه در بــارۀ ابوطالــب نــازل شــده، بهایــی  گفتــه  یافتــه و بــرای آن  مفّســران نیــز ایــن را در

گروهــی نظــر مخالــف آن را  گوینــده ای مجهــول نســبت داده؛  نشــمرده اند. برخــی آن را بــه 

کنــون  روشــن تر قــرار داده؛ و چندیــن تــن نیــز خــالف آن را بــه حقیقــت ماننده تــر دانســته اند. ا

یــم: شــماری از ســخنان صریــح آنــان را می آور

مشـرکانی  »مقصـود،  اسـت:  آورده  ]مـج5/ج174-171/7[(   109/7 البیـان:  )جامـع  طبـری 

ی و پذیـرش محّمـد؟ص؟ بازداشـتند  کـه آیـات خـدا را دروغ شـمردند و مـردم را از پیـرو هسـتند 

کردیـم،  یـاد  کـه  ی ایـن سـخن را از طریق هایـی  از او دوری و فاصلـه جسـتند.« سـپس و و 

دیگـر  سـخنی  آن گاه،  اسـت.  آورده  ابومعـاذ  و  و  َقتـاده  سـدی  و  ابن عّبـاس  و  ابن حنفّیـه  از 

بـه آن  کـردن  قـرآن و عمـل  از شـنیدن  را  کـه مـردم  کسـانی هسـتند  کـه مقصـود  کـرده  یـاد  را 

کسـانی چـون  گفتـار نخسـت بازمی گـردد، از  کـه بـه همـان  ی ایـن سـخن را  بازمی داشـتند. و

کـه آیـه در بـارۀ ابوطالـب  گفتـه را آورده  یـد دانسـته اسـت. سـپس ایـن   َقتـاده و مجاهـد و ابن ز

ِی شـنونده از ابن عّبـاس را نقـل نمـوده و در  نـازل گشـته؛ و حدیـث حبیـب بـن ابی ثابـت از راو

گفتـه اسـت: کتـاب )جامـع البیـان: 110/7 ]مـج5/ج174-171/7[(  پـی آن، در همـان 

کـه مـردم  کـه مقصـود کسـانی هسـتند  »سـزاوارتریِن ایـن سـخنان در تأویـل آیـه آن اسـت 

ی دوری می جسـتند؛ زیـرا  ی و ی محّمـد؟ص؟ بازمی داشـتند و خـود، از پیـرو دیگـر را از پیـرو

کـه بـرای خـدا شـریک قرار می دادنـد و خبر  آیه هـای پیـش، از گروهـی از مشـرکان سـخن رانـده 

کـه پیامبـر  کتـاب خـدا و وحـی او  کـه ایشـان رسـول خـدا؟ص؟ را تکذیـب می نمودنـد و از  داده 

)16(
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آورده بـود، دوری می جسـتند. پـس بایسـته اسـت کـه ایـن سـخن خـدا: ›و آن کافـران، مـردم را از 

کـه این خبر را  کـه دلیلی به ما نرسـیده  پیامبـر بازمی دارنـد.‹ ]انعـام/26[ از آنـان خبـر دهـد؛ چـرا 

گفتـۀ مـا  کـه ایـن  از آن داللـت دارد  کسـانی دیگـر بازگرداَنـد؛ بلکـه پیـش و پـس  بـه  آنـان  از 

کـه آیـه از آن جماعـت مشـرکان در قـوم رسـول خـدا؟ص؟ خبـر می دهـد، بـی آن  درسـت اسـت 

کـه خبـری در بـارۀ کسـی ویـژه از ایشـان باشـد. چـون چنیـن اسـت، پـس تأویـل آیـه بدیـن قـرار 

کـه  اسـت: ›ای محّمـد! هـرگاه آن مشـرکان هـر آیـه ای را بیننـد، ]بـه آن[1 ایمـان نیاورنـد تـا آن 

آورده ای، چیـزی جـز  برایشـان  آن چـه  کـه  گوینـد  و  کننـد  تـو مجادلـه  بـا  آینـد،  تـو  نـزد  چـون 

سخنان و خبرهای پیشینیان نیست؛ و از شنیدن قرآن بازمی دارند و از تو دوری می جویند؛ 

ک می سازند.‹« ی ات فاصله می گیرند و تنها خود را هال پس از تو و پیرو

آیـه  نـازل شـدن  کـرده:  یـاد  آیـه[  رازی )الّتفسـیر الکبیـر: 28/4 ]189/12[( دو نظـر ]در مـورد 

ی پیامبـر و باور آوردن به رسـالتش بازمی داشـتند؛ و نزول  کـه مـردم را از پیـرو در بـارۀ مشـرکانی 

گفتـه اسـت: آن در بـارۀ ابوطالـب بـه طـور ویـژه. سـپس 

»سخن نخست به دو جهت بیش از دیگری به حقیقت ماننده است؛ زیرا:

کـه همـۀ آیه هـای پیـش از آن اقتضـای نکوهـش روش آنـان را دارد؛ پـس ایـن  یکـم ایـن 

کاری نکوهیدنـی  بـر  بایـد  نیـز  ]انعـام/26[  بازمی دارنـد�‹  پیامبـر  از  را  مـردم  کافـران،  آن  بخـش: ›و 

گـر آن را بـه معنـای نهـی کـردن ابوطالب از آزاررسـانی به پیامبـر بدانیم، چنین  گـردد؛ و ا حمـل 

نظمـی فراهـم نیایـد.

ک نمی کننــد مگــر خویشــتن  کــه خــدای تعالــی پــس از ایــن ســخن، فرمایــد: ›و هــا دوم ایــن 

کــه  کــه یــاد شــده اســت. ســزاوار نیســت  کاری اســت  را.‹ ]انعــام/26[ و مقصــود از آن، همیــن 

کاری اســت نیکــو و مایــۀ  مقصــود از »از وی بازمی دارنــد«، آزاررســانی بــه پیامبــر باشــد؛ زیــرا ایــن 

ک نمی گردد. هال

1. از اصل مأخذ افزوده شد.)غ.(
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ک نمی کننـد مگـر خویشـتن را�” بـه آن بخـش  گفتـه شـود: ›ایـن بخـش از سـخن:“و هـا گـر  ا

کـه  چـرا  بازمی دارنـد.”  پیامبـر  قسـمت:“از  ایـن  بـه  نـه  و  می شـوند.”  دور  او  از  خـود  بازمی گـردد:“و 

مقصـود از آن ایـن اسـت کـه ایشـان بـا فاصلـه گرفتن از دینش و موافقت نکردن بـا آن، از پیامبر 

کاری اسـت نکوهیـده؛ پـس برتـری دادنتـان بـه ایـن نظـر روا نیسـت.‹؛  دوری می جوینـد و ایـن 

ک نمی کننـد مگـر خویشـتن را.” بـه همـۀ  در پاسـخ گوییـم: ›آشـکارا برمی آیـد کـه ایـن سـخن:“و هـا

مطلب پیشـین بازگردد؛ زیرا بدین منزله اسـت که گفته شـود:“فالن کس از بهمان چیز دوری 

یـان  یـان می رسـاند.” پـس آن ز می جویـد و از آن بیـزاری مـی ورزد؛ و بدیـن سـان، تنهـا خـود را ز

کار بازنمی گـردد.‹«  تنهـا بـه یکـی از آن دو 

ک  ابن کثیـر )الّتفسـیر: 127/2( سـخن نخسـت را از ابن حنفّیـه و  َقتـاده و مجاهـد و ضّحـا

 _ بهتـر دانـد!  _ خداونـد  اسـت  روشـن تر  »ایـن سـخن  اسـت:  گفتـه  و  کـرده  یـاد  دیگـر  تـن   و چنـد 

و ابن  َجِریر نیز همان را برگزیده است.«

گفته  کرده و  َنَسـفی )الّتفسـیر ]8/2[( _ در حاشـیۀ تفسـیر الخازن )10/2( _ نظر نخسـت را یاد 

کـه مقصـود، ابوطالـب اسـت؛ اّمـا همـان نظـر نخسـت بـه حقیقـت  اسـت: »برخـی نیـز برآننـد 

ماننده تر است.«

زَمْخَشـری )الکّشـاف: 448/1 ]14/2[( و شـوکانی )فتـح القدیـر: 103/2 ]108/2[( و جـز آن دو، 

کرده و نظر دوم را ضعیف شـمرده اند. آلوسـی ]روح المعانی: 126/7- همان نظر نخسـت را یاد 

گفتـه اسـت:  گفتـار دوم را آورده و در پـی آن  127[ نیـز نظـر نخسـت را تفصیـل داده و سـپس 

گفتـار را نپذیرفتـه اسـت.« آن گاه، چکیـدۀ سـخن رازی را آورده اسـت. »امـام ]رازی[ ایـن 

گام برداشـته و همچـون هیزم کِش شـبانگاهی روایتی  کورکورانـه  کـه  گاه  کاش ُقْرُطبـی آن 

کـدام اسـت! آن را  ی  کـه مأخـذ ایـن بافتـۀ و را میـان دو لـب برگرفتـه، مـا را رهنمـون می گشـت 

کـه می رسـاَند؛ کـدام یـک از حافظـان در روایـت ایـن خبـر بـا  از چـه کـس گرفتـه؛ سـندش را بـه 

ی بـه تدویـن ایـن مطلـب پرداختـه؛ چـه کـس  ـف پیـش از و
ّ
کـدام مؤل ی هم داسـتان اسـت؛  و
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کـس نـزول  ی آورده، از آِن ابوطالـب در ماجـرای ابن زبعـری اسـت؛ چـه  کـه و می گویـد: شـعری 

آیـه در آن روز را روایـت نمـوده؛ چـه ارتبـاط و تناسـبی میـان آیـه و اخطـار دادن بـه نـزول آن، از 

کسـی دیگـر از  ی وجـود دارد؛ آیـا جـز ُقْرُطبـی،  جانـب پیامبـر؟ص؟ بـه ابوطالـب، و ایـن شـعر و

ی، ایـن سـخن بافتـۀ ُقْرُطبـی را آورده: »ای عمـو! آیـه ای  پیشـوایان حدیـث، پیـش یـا پـس از و

بـرای بخـش اخیـر ایـن روایـت، مأخـذی جـز تفسـیر خـود  ی  آیـا و گشـت.«؛  نـازل  تـو  در بـارۀ 

ی بـر چـاه مارهـا و عقرب هـا نگریسـته و آن را تهـی از ابوطالـب یافته؛ آیا خود  می شناسـد؛ آیـا و

کـه بـزرِگ ابطـح ]= مّکـه[ بدان هـا بسـته نشـده؛ و آیـا  گسسـته تـا بدانـد  او زنجیرهـا را بسـته و 

گـر ایـن خواب هـا راسـت افتـد!  ی بـرای ایـن سـخن، حدیـث پیامبـر اسـت؟ مرحبـا ا مـدرک و

کردیم، حّجت بر ضّد او است. گون یاد  گونا در هر حال، همۀ آن چه از وجه های 

آیه های دوم و سوم

که برای مشـرکان، هر چند  که ایمان آورده اند، نسـزد  کسـانی را  1. خدای تعالی فرماید: »پیامبر و 

خویشـاوند باشـند، آمرزش بخواهند، پس از آن که برایشـان روشـن شـد که آن ها دوزخیانند.« ]توبه/113[

2. نیـز خـدای تعالـی فرمایـد: »همانا تو نتوانی هر که را دوسـت داری، راه نمایی؛ بلکه خدا اسـت 

کـه را خواهـد راه می نماید؛ و او به راه یافتگان داناتر اسـت.« ]قصص/56[ کـه هـر 

از  »ابویمـان،  گویـد:   )]1788/4[  184/7 قصـص:  سـورۀ  تفسـیر،  کتـاب  )الّصحیـح:  بخـاری 

ب، از پـدرش، بـرای مـا روایت کرد که چـون ابوطالب در  شـعیب، از ُزْهـری، از سـعید بـن  ُمَسـِیّ

ی آمـد و ابوجهـل و عبـداهلل بـن ابی امّیــة بـن  گرفـت، رسـول خـدا؟ص؟ نـزد و آسـتانۀ وفـات قـرار 

کـه می توانـم بـا آن، بـرای  مغیـره را نـزد او یافـت و فرمـود: ›ای عمـو! بگـو: ال الـه اال اهلل؛ سـخنی 

گفتنـد: ›آیـا از دیـن عبدالمّطلـب  تـو نـزد خـدا حّجـت آورم.‹ ابوجهـل و عبـداهلل بـن ابی امّیـه 

ی عرضـه می نمـود و آن دو نیـز  کلمـه را بـه و ی می گردانـی؟‹ رسـول خـدا؟ص؟ همچنـان آن  رو

گفـت: ›بـر همـان دیـن  کـه ابوطالـب در واپسـین سـخنش  همـان سـخن را بازمی گفتنـد تـا آن 

گفتـِن ال الـه اال اهلل سـر بـاززد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›بـه خـدا  عبدالمّطلـب هسـتم.‹ و از 
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کـه نهـی نشـوم، بـرای تو آمرزش خواهم خواسـت.‹ پس خداوند ایـن آیه را نازل  سـوگند! مـادام 

کـه بـرای مشـرکان، هـر چنـد خویشـاوند باشـند،  کـه ایمـان آورده انـد، نسـزد  کسـانی را  ›پیامبـر و  فرمـود: 

بـه رسـول خـدا؟ص؟  و  فرمـود  نـازل  آیـه ای  ابوطالـب،  نیـز در بـارۀ  ]توبـه/113[  آمـرزش بخواهنـد.‹ 

کـه را خواهـد راه  کـه هـر  کـه را دوسـت داری، راه نمایـی؛ بلکـه خـدا اسـت  گفـت: ›همانـا تـو نتوانـی هـر 

می نماید.‹ ]قصص/56[«

در حدیثــی مرســل از طبــری ]جامــع البیــان: مــج7/ج41/11[ آمــده اســت: »در ایــن حــال، 

کــه ایمــان  آورده انــد، نســزد ... .‹ و نیــز: ›همانــا تــو نتوانــی هــر  کســانی را  ایــن آیــه نــازل گشــت: ›پیامبــر و 

کــه را دوســت داری، راه نمایــی؛ بلکــه خــدا ... .‹«

ب روایــت نمــوده   مســلم )الّصحیــح ]82/1[( نیــز ایــن خبــر را از طریــق ســعید بــن  ُمَســِیّ

کتــاب صحیــح آنــان،  و بیشــینۀ مفّســران بــه ســبب خوش گمانــی در بــارۀ بخــاری و مســلم و دو 

کرده انــد. ی  در ایــن زمینــه از آن دو پیــرو

موارد تأّمل در این روایت

ی ایـن خبـر اسـت، از دشـمنان سرسـخت امیرالمؤمنین علی؟ع؟  1. سـعید کـه تنهـا راو

ی در بـارۀ علـی؟ع؟ و پـدرش و خانـدان و بسـتگانش  گفتـار یـا سـخن پردازی و بـود؛ پـس بـه 

بـود. ابن ابی الحدیـد  ی  ِک و گواراتریـن خـورا آنـان  از  کـه بدگویـی  کـرد؛ چـرا  نتـوان  احتجـاج 

یگـردان بود و عمر  ب از علـی؟ع؟ رو گویـد: »سـعید بـن  ُمَسـِیّ )شـرح نهـج البالغـه: 370/1 ]101/4[( 

ابـوداوود  از  بـن اسـود،  گفـت. عبدالّرحمـان  ی سـخنی سـخت  بـه و رو  بـن علـی؟ع؟ رو در 

کـه عمـر بـن علـی بـن  ب حضـور داشـتم  کـرده اسـت: ›نـزد سـعید بـن  ُمَسـِیّ َهْمدانـی روایـت 

رو  چـه  از  بـرادرم!  گفـت:“زادۀ  ی  و بـه  سـعید  آمـد.  مسـجد  سـوی  بـه  رو  ابی طالـب؟ع؟ 

نمی بینمـت کـه هماننـد بـرادران و عموزادگانـت فـراوان بـه مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ درآیـی؟” 

سـعید  گیـرم؟”  گـواه  را  تـو  درآیـم،  مسـجد  بـه  هـرگاه  آیـا  ب!  پسـر  ُمَسـِیّ گفـت:“ای  عمـر 

کـه می گفـت: مـرا نـزد خـدا  گفت:“دوسـت نمـی دارم کـه خشـمگین شـوی. از پـدرت شـنیدم  )20(
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ی زمیـن اسـت، بهتر اسـت.” عمر  کـه بـرای فرزنـدان عبدالمّطلـب از هـر چـه رو مقامـی اسـت 

کـه می گفت: هیـچ گفتار حکیمانه ای در دل منافق نیسـت،  گفت:“مـن نیـز از پـدرم شـنیدم 

منافـق  مـرا  آیـا  گفت:“بـرادرزاده ام!  سـعید  گشـاید.”  لـب  بـدان  مـرگ  از  پیـش  کـه  آن  مگـر 

که به تو می گویم.” سپس بازگشت.‹« گفت:“سخن همان است  می شماری؟” 

ب بـر جنـازۀ ]حضـرت[ سـّجاد، علـی بـن  کـه سـعید بـن  ُمَسـِیّ واقـدی بـا ذکـر سـند آورده 

گفتنـد: »آیـا بـر ایـن  حسـین بـن علـی بـن ابی طالـب؟مهع؟ برگذشـت و بـر آن نمـاز نگـزاْرد. بـه او 

گفـت: »گـزاردن دو رکعـت بـرای مـن  مـرد صالـح از خانـدان صالحـان، نمـاز نمی گـزاری؟« 

دوست داشـتنی تر از نمـاز بـر ایـن مـرد صالـح اسـت.«

ب و انـدازۀ احتیاطـش  ـی: 214/4( از  َقتـاده آورده، سـعید بـن  ُمَسـِیّ
ّ
آن چـه ابن  َحـْزم )الُمحل

گفتم: ›آیا پشـت سـر حّجاج نماز  گوید: »به سـعید  ی  در دین خدا را به شـما می شناسـاَند. و

یم.‹« یـم؟‹ گفـت: ›ما پشـت سـر بدتـر از او نیز نمـاز گزار گزار

آیــه هنــگام وفــات  ایــن دو  کــه  برآیــد  روایــت بخــاری، همچــون جــز آن،  از ظاهــر   .2

کــه ســخن آشــکاِر رســیده در بــارۀ هــر یــک از  گشــته اند؛ چنــان  ابوطالــب؟ع؟ از پــی هــم نــازل 

کنــار دیگــری نــازل شــده اســت. اّمــا ایــن ســخن درســت نیســت؛  کــه در  ایــن دو آیــه، آن اســت 

ــازل  ــه ن ــح مّک ــس از فت ــر، پ ــاق نظ ــه اّتف ــه ب ک ــی  ــت مدن ــۀ نخس ــت و آی ــی اس ــۀ دوم مّک ــرا آی زی

کــه مدنــی و واپســین ســورۀ قــرآن اســت، قــرار دارد.1 پــس  گشــت. ایــن آیــه در ســورۀ َبــراءت 

میان نزول این دو آیه نزدیک به 10 سال یا بیش تر فاصله است.

گشــت.  3. آیــۀ آمرزش خواهــی افــزون بــر 8 ســال پــس از وفــات ابوطالــب، در مدینــه نــازل 

آیــا پیامبــر؟ص؟ در ایــن مــّدت بــر پایۀ این ســخن ایشــان، بــرای ابوطالــب؟ع؟ آمرزش می خواســته 

1. صحیح بخاری در آخر ]تفسـیر[ سـورۀ نسـاء )67/7 ]1681/4[(؛ الکّشـاف )49/2 ]315/2[(؛ الجامع ألحکام القرآن 
القدیـر شـوکانی )316/3 ]331/2[(  القـرآن )17/1 ]27/1[(؛ فتـح  ُقْرُطبـی )273/8 ]173/8[(؛ اإلتقـان فـی علـوم 
 بـه نقـل از ابن ابی شـیبه ]المصّنـف: 540/10[ و بخـاری و نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 353/6[ و ابن ضریـس و ابن منـذر 

و نّحاس و ابوالشیخ و ابن مردویه از طریق َبراء بن عازب.
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کــه نهــی نگــردم، بــرای او آمــرزش خواهــم خواســت.«؟ چگونــه  اســت: »بــه خــدا ســوگند! مــادام 

بــرای وی آمــرزش می خواســت؛ حــال آن کــه آن حضــرت؟ص؟ و همــۀ مؤمنــان از دوســتی ورزیــدن 

بــا مشــرکان و منافقــان و هــواداری آنــان و آمرزش خواهــی برایشــان _ که از روشــن ترین مصداق های 

دوســتی و محّبــت ورزیــدن اســت _ از دیرزمانــی پیش تــر بازداشــته شــده بودنــد، بــا ایــن ســخن 

کــه بــا  کســانی  کــه بــا  کــه بــه خــدای و روز واپســین ایمــان آورنــد در حالــی  خــدای تعالــی: »مردمــی را نیابــی 

ــا  ــرادران ی ــا ب ــا پســران ی گــر چــه پــدران ی کرده انــد، دوســتی بدارنــد، ا خــدای و پیامبــرش دشــمنی و مخالفــت 

کــه ]خداونــد[ ایمــان را در دل هاشــان نوشــته ]و پایــدار ســاخته[ اســت و ایشــان را  خویشانشــان باشــند، ایناننــد 

به روحی از نزد خویش نیرومند گردانیده ... .« ]مجادله/22[

گشـت  که 7 سـوره پیش از سـورۀ َبراءت نازل  این، آیۀ 22 از سـورۀ مدنی مجادله اسـت 

کـه در اإلتقـان فـی علـوم القـرآن )17/1 ]27/1[( آمـده  کـه آیـۀ آمرزش خواهـی در آن قـرار دارد؛ چنـان 

الّصحیحیـن:  علـی  ]المسـتدرک  کـم  حا 154/1[؛  الکبیـر:  ]المعجـم  َطَبرانـی  ابن ابی حاِتـم؛  اسـت. 

)الّتفسـیر:  ابن کثیـر  27/9[؛  الکبـرٰی:  ]الّسـنن  بیهقـی  101/1[؛  األولیـاء:  ]ِحلیـة  ابوُنَعیـم  296/3[؛ 

329/4(؛ شـوکانی )فتـح القدیـر: 189/5 ]194/5[(؛ و آلوسـی )روح المعانـی: 37/28( بـا ذکـر سـند 

کـه ایـن آیـه ]از سـورۀ مجادلـه[ در روز بـدر و در سـال دوم از هجـرت شـریف  کرده انـد  روایـت 

نـازل گشـت. بـر پایـۀ برخـی از تفاسـیر، بـه اّتفـاق نظـر دانشـوران، جنـگ ُاحد در سـال سـوم رخ 

بـی )الّسـیرة الحلبّیـه ]216/2[( آورده اسـت. پـس بـر پایـۀ همـۀ این هـا، آن آیـه 
َ
کـه َحل داد؛ چنـان 

گشـته اسـت. چنـد سـال پیـش از آیـۀ آمرزش خواهـی نـازل 

و ]نیـز پیش تـر پیامبـر و مؤمنـان از آمرزش خواهـی بـرای مشـرکان بازداشـته شـده بودنـد[ 

کافـران را بـه جـای مؤمنـان، دوسـت  کـه ایمـان آورده ایـد!  کسـانی  بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »ای 

مگیریـد. آیـا می خواهیـد بـرای خـدا بـه زیـان خودتـان حّجتـی آشـکار قـرار دهید؟!«]نسـاء/144[

گفتـۀ نّحـاس و علقمـه و جـز آن دو، مّکـی  کـه بـه  ایـن، آیـۀ 144 از سـورۀ نسـاء اسـت 

کـه هـرگاه در سـوره ای، عبارت »یـا اّیها الّناس« آمده باشـد، آن سـوره  اسـت. آنـان بـر ایـن باورنـد 
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گر روایت صحیح شـمردۀ ُقْرُطبی  مّکـی اسـت. الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبی )1/5 ]3/5[( حّتی ا

کـه ایـن سـوره مدنـی اسـت _ بـر پایـۀ  یم  )الجامـع ألحـکام القـرآن: 1/5( و دیگـران را دسـتاویز سـاز

کـه  ایـن روایـِت عایشـه در صحیـح بخـاری1: »هیـچ آیـه ای از سـورۀ نسـاء نـازل نگشـت، مگـر آن 

کـه در اوایـل هجـرت شـریف در مدینـه  گفـت  مـن نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بـودم.« _ بـاز هـم بایـد 

نـازل شـده اسـت. پـس بـر پایـۀ هـر دو نظـر، آن آیه پیـش از آیـۀ آمرزش خواهی، در سـورۀ َبراءت؛ 

گشت. که در اإلتقان فی علوم القرآن )17/1 ]27/1[( آمده، 21 سوره پیش از آن نازل  و چنان 

و ]نیـز پیش تـر پیامبـر و مؤمنـان از آمرزش خواهـی بـرای مشـرکان بازداشـته شـده بودند[ با 

کافـران را بـه جـای مؤمنـان بـه دوسـتی می گیرند، آیا سـربلندی  کـه  ایـن سـخن خـدای سـبحان: »آنـان 

را نـزد آنان می جویند؟!«]نسـاء/139[

کـــه ایـــن ســـوره پیـــش از َبـــراءت نـــازل  ایـــن، آیـــۀ 139 از ســـورۀ نســـاء اســـت؛ و دانســـتید 

شـــده اســـت.

و ]نیـز پیش تـر پیامبـر و مؤمنـان از آمرزش خواهـی بـرای مشـرکان بازداشـته شـده بودنـد[ 

کـس  گیرنـد و هـر  کافـران را بـه جـای مؤمنـان بـه دوسـتی  گفتـۀ خـدای تعالـی: »مؤمنـان نبایـد  بـا ایـن 

کـه از آنان تقّیه کنید ]و از شـّر آن ها بترسـید  گـروه و حـزب خـدا نیسـت مگر این  کنـد، بـه هیـچ وجـه از  چنیـن 

کنید[. خداوند شـما را از ]نافرمانی[ خویش بیم می دهد؛ و بازگشـت به سـوی  گزندشـان حذر  و بخواهید از 

خـدا اسـت.« ]آل عمـران/28[

که از آغاز تا هشـتاد و چند آیۀ آن در اوایل هجرت  این، آیۀ 28 از سـورۀ آل عمران اسـت 

که در الّسیرة الّنبوّیه تألیف ابن هشام  گشت؛ چنان  گروه اعزامی نجران نازل  شریف و در روز ورود 

)207/2 ]225/2[( آمـده اسـت. نیـز بـر پایـۀ روایـت ُقْرُطبـی و جـز  او )الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 

58/4 ]38/4[؛ تفسـیر الخـازن: 235/1 ]227/1[( ایـن آیـه در بـارۀ ُعبـادة بـن صامـت و در جنـگ 

کتـاب تفسـیر، بـاب جمـع قـرآن؛ و نیـز آن را ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن:  1. صحیـح بخـاری )300/7 ]1910/4[( در 
کـرده اسـت. 1/5( ذکـر 
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احـزاب، بـه سـال پنجـم هجـری نـازل گشـت. پـس بـر پایـۀ هـر دو نظـر و جـز آن، سـورۀ آل عمـران 

کـه در اإلتقـان فـی علـوم القـرآن  کـه آیـۀ آمرزش خواهـی در آن اسـت؛ و چنـان  پیـش از سـورۀ َبـراءت 

)17/1 ]27/1[( آمـده، 24 سـوره پیـش از آن نـازل گشـت.

و ]نیـز پیش تـر پیامبـر و مؤمنـان از آمرزش خواهـی بـرای مشـرکان بازداشـته شـده بودنـد[ 

بـا سـخن خـدای تعالـی: »بـرای آن هـا یکسـان اسـت چـه برایشـان آمـرزش بخواهی یـا آمـرزش نخواهی؛ 

هرگـز خـدا نیامرزدشـان.« ]منافقـون/6[

کـه هنـگام غـزوۀ بنی مصطلـق در سـال ششـم نـازل  ایـن، آیـۀ 6 از سـورۀ منافقیـن اسـت 

کـه بنـا بر سـخن ابن کثیر )تفسـیر  گشـت )الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 127/18 ]83/18[(؛ چنـان 

کـه در  کتاب هـای مغـازی و سـیره، مشـهور اسـت؛ و چنـان  ابن کثیـر: 369/4( نـزد نگارنـدگان 

اإلتقان فی علوم القرآن )17/1( آمده، 8 سوره پیش از َبراءت بوده است.

 و ]نیـز پیش تـر پیامبـر و مؤمنـان از آمرزش خواهـی برای مشـرکان بازداشـته شـده بودند[ با 

کفـر را بر ایمان  گر  کـه ایمـان آورده ایـد! پـدران و برادران خـود را، ا ایـن گفتـۀ خـدای تعالـی: »ای کسـانی 

کـه آنـان را دوسـت و سرپرسـت بگیـرد، آناننـد  کسـی از شـما  برگزیدنـد، دوسـت و سرپرسـت مگیریـد؛ و هـر 

سـتمکاران.« ]توبه/23[ و ]نیز[ این سـخن خدای تعالی: »خواهی برایشـان آمرزش بخواه یا برایشـان 

گر برایشان هفتاد بار آمرزش بخواهی، هرگز خدا آن ها را نیامرزد.« ]توبه/80[ آمرزش مخواه. ا

این دو آیه، آیات 23 و 80 از سورۀ توبه هستند که پیش از آیۀ آمرزش خواهی نازل گشته اند.

ید که پیامبر؟ص؟ با وجود این آیه های نازل شده پیش از آیۀ آمرزش خواهی،  آیا گمان دار

کفـر درگذشـته و آن حضـرت؟ص؟  کـه عمویـش _ پنـاه بـر خـدا! _ بـه  بـاز هـم در طـول سـال ها 

 حالـش را از نزدیـک دیـده بـود، برایـش آمـرزش می خواسـت؟ بـه خـدا سـوگند! چنیـن نیسـت 

کار پیراسته است. و پیامبر بزرگ از این 

کــه حســین بــن فضــل نــازل شــدن ایــن آیــه در بــارۀ  شــاید بــه ســبب همــۀ این هــا باشــد 

ابوطالب را دور دانســته و گفته اســت: »این نظر دور اســت؛ زیرا آن ســوره از واپســین سوره های 

)23(
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کــه هنــوز پیامبــر؟ص؟ در مّکــه بــود، درگذشــت.« ُقْرُطبــی  قــرآن اســت و ابوطالــب در آغــاز اســالم 

)الجامــع ألحــکام القــرآن: 273/8 ]173/8[( ایــن ســخن را آورده و آن را پذیرفتــه اســت.

کــه بــا ایــن روایــت در بــارۀ نــزول آیــۀ  4. در ایــن میــان، روایت هــای دیگــر نیــز هســتند 

کســان آن را بــا  کــه ایــن  آمرزش خواهــی از ســورۀ َبــراءت ناســازگارند؛ از جملــه: روایتــی صحیــح 

ــث  ــی األحادی ــف ف ــیبه ]المصّن ــند: ص20[؛ ابن ابی  َش ــی ]المس ــد: َطیاِلس کرده ان ــت  ــند روای ــر س  ذک

الکبــرٰی:  ]الّســنن  نســائی  262/5[؛  ]الّســنن:  ِترِمــذی  210/1[؛  ]المســند:  احمــد  522/10[؛  اآلثــار:  و 

ابن  ُمنــذر؛  مــج7/ج43/11[؛  البیــان:  ]جامــع  ابن  َجِریــر  280/1[؛  ]المســند:  ابو َیْعلــٰی  655/1[؛ 

صحیــح  ضمــن   _  ]365/2 الّصحیحیــن:  علــی  ]المســتدرک  کــم  حا ابوالشــیخ؛  ابن ابی حاِتــم؛ 

یــه؛ بیهقــی )شــعب اإلیمــان ]41/7[(؛ و ضیــاء در المختــاره. در ایــن روایــت  شــمردن آن _ ؛ ابن  َمْرَدَو

بــه نقــل از علــی آمــده اســت: »شــنیدم کــه مــردی بــرای پــدر و مادر مشــرکش آمرزش می خواســت. 

کــه مشــرک بودنــد، آمــرزش می خواهــی؟‹ گفــت: ›آیــا ابراهیــم  گفتــم: ›بــرای پــدر و مــادرت، بــا آن 

گشــت:  آمــرزش نخواســت؟‹ ایــن ســخن را نــزد پیامبــر؟ص؟ یــاد نمــودم؛ پــس ایــن آیــه نــازل 

ــرای مشــرکان، هــر چنــد خویشــاوند باشــند، آمــرزش  کــه ب کــه ایمــان آورده انــد، نســزد  کســانی را  ›پیامبــر و 

کــه آن هــا دوزخیاننــد. و آمرزش خواهــِی ابراهیــم بــرای پــدرش  کــه برایشــان روشــن شــد  بخواهنــد، پــس از آن 

کــه بــه او داده بــود؛  کــه بــه جــای پــدر سرپرســت او بــود[ نبــود مگــر از بــرای وعــده ای  ]=عمــوی مشــرکش 

کــه وی دشــمن خــدا اســت، از او بیــزاری جســت. همانــا ابراهیــم بســیار  پــس چــون بــرای او روشــن شــد 

ع ]از ترس خدا[ و بردبار بود.‹ ]توبه/113 و 114[« اظهارگر اندوه و خشو

کـه پیـش از آیـۀ آمرزش خواهـی نیـز ایـن موضوعـی شـناخته شـده  از ایـن روایـت برمی آیـد 

ی بود که موالمان  کـه برای مشـرکان نباید آمرزش خواسـت؛ و از همیـن رو ]بـرای همـگان[ بـود 

مطلـب  آن  بـا  آن حضـرت؟ع؟  سـخن  ایـن  بازداشـت.  کار  ایـن  از  را  مـرد  آن  امیرالمؤمنیـن 

کـه پیامبـر؟ص؟ بـرای عمویـش، به فرض مسـلمان نبودنش، آمرزش خواسـته  سـازگار نمی افتـد 

کار خویـش، بـه آمرزش خواهـی رسـول خـدا؟ص؟  کـه آن مـرد نیـز بـرای توجیـه  باشـد. می بینیـد 
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بـرای عمویـش اسـتناد ننمـوده؛ زیـرا می دانسـته که آن حضـرت؟ص؟ هرگز برای مشـرکی آمرزش 

نخواسـته است.

ینــی َدْحــالن )أســنی المطالــب فــی نجــاة أبی طالــب: ص18 ]ص45[( گویــد: »ایــن روایــت  ســّید َز

کــه گفــت:  صحیــح اســت و مــا بــرای آن شــاهدی از حدیــث صحیــح ابن عّبــاس؟امهضر؟ یافته ایــم 

گشــت. در ایــن  کــه ایــن آیــه نــازل  ›ایشــان بــرای پــدران خویــش آمــرزش می خواســتند تــا آن 

هنگام، از آمرزش خواهی برای مردگان ]مشــرک[ خویش دســت کشــیدند؛ اّما از آمرزش خواهی 

 بــرای زندگانشــان تــا هنــگام مــرگ نهــی نگشــتند. ســپس خــدای تعالــی ایــن آیــه را نــازل فرمــود:

کــه تــا زنــده بــود، برایــش آمــرزش  “و آمرزش خواهــِی ابراهیــم ... .” ]توبــه/114[ و ایــن بــدان معنــا اســت 

خواســت و چــون درگذشــت، از آمرزش خواهــی بــرای وی دســت کشــید.‹ ایــن شــاهدی اســت 

صحیــح؛ و از آن جــا کــه ایــن روایــت صحیح تــر اســت، عمــل بــه آن نیــز ترجیح دارد. پس ســخن 

کــه آیــۀ آمرزش خواهــی در بــارۀ آمرزش خواهــی مــردم بــرای پــدران مشــرک خویــش  برتــر آن اســت 

است و نه در بارۀ ابوطالب.«

کسـان  که این  از دیگِر آن روایت ها در بارۀ سـبب نزول آیۀ آمرزش خواهی، خبری اسـت 

کرده انـد: مسـلم )الّصحیـح ]365/2[(؛ احمـد )المسـند ]186/3[(؛ ابـوداوود  بـا ذکـر سـند روایـت 

)الّسـنن ]218/3[(؛ نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 654/1[؛ و ابن ماجـه ]الّسـنن: 501/1[. در ایـن خبـر از 

کنـار قبـر مـادرش آمـد و گریسـت و پیرامونیـان خویش  کـه رسـول خـدا؟ص؟  ابوهریـره؟ضر؟ آمـده 

ی آمـرزش خواهم؛ اّما مرا  گریاْنـد. سـپس فرمـود: »از پـروردگارم اجـازه خواسـتم که برای و را نیـز 

کنـم؛ پـس مـرا اجـازه فرمـود. پـس قبرهـا را  یـارت  کـه قبـرش را ز اجـازه نفرمـود. از او خواسـتم 

البخـاری:  صحیـح  شـرح  فـی  الّسـاری  )إرشـاد  اسـت.«  آخـرت  یـادآوری  مایـۀ  کـه  کنیـد  یـارت  ز
)]314/10[151/7

الّنبـّوه:  ]دالئـل  بیهقـی  ابن ابی حاِتـم؛  366/2[؛  الّصحیحیـن:  علـی  ]المسـتدرک  کـم  حا نیـز 

یـه؛ و طبـری از طریـق  ْیـَده؛ َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 296/11[؛ ابن  َمْرَدَو 189/1[ از ابن مسـعود و ُبَر
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کـه چـون رسـول خـدا؟ص؟ از غـزوۀ تبـوک  کرده انـد  عکرمـه، از ابن عّبـاس بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه  پـروردگارش اجـازه طلبیـد  از  و  آمـد  مـادرش  قبـر  کنـار  و  آورد  بـه جـای  بازگشـت، عمـره 

کـه او را اجـازه دهـد تـا در روز قیامـت،  ی آمـرزش خواهـد؛ و از خـدای تعالـی خواسـت  بـرای و

گشـت. )جامـع  کار را اجـازه نفرمـود و آن آیـه نـازل  مـادرش را شـفاعت نمایـد. خداونـد ایـن 
البیـان طبـری: 31/11 ]مـج7/ج42/11[؛ إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 270/7 ]314/10[؛ 

)]302/4[  283/3 المنثـور:  الـّدّر 

کـه  کـرده  نیـز طبـری )جامـع البیـان: 31/11 ]مـج7/ج42/11[( از عطّیـه بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه ُهـرم آفتـاب بـر  گاه  ی آورد، بـر قبـر مـادرش ایسـتاد تـا آن  چـون رسـول خـدا؟ص؟ بـه مّکـه رو

ی اجـازه دهد تا برای مادرش آمـرزش خواهد. آن گاه،  کـه خداونـد به و ی تابیـد؛ بدیـن امیـد  و

کـه ایمـان آورده انـد، نسـزد که بـرای مشـرکان، هر چند خویشـاوند  ایـن آیـه نـازل شـد: »پیامبـر و کسـانی را 

که آن ها دوزخیانند. و آمرزش خواهِی ابراهیم  که برایشـان روشـن شـد  باشـند، آمرزش بخواهند، پس از آن 

کـه بـه او  کـه بـه جـای پـدر سرپرسـت او بـود[ نبـود مگـر از بـرای وعـده ای  بـرای پـدرش ]= عمـوی مشـرکش 

که وی دشـمن خدا اسـت، از او بیزاری جسـت.« ]توبه/113 و 114[ داده بود؛ پس چون برای او روشـن شـد 

زَمْخَشـری )الکّشـاف: 49/2 ]315/2[( حدیـث نـزول آیـۀ آمرزش خواهـی در بـارۀ ابوطالـب 

گفتـه اسـت:  کـرده و آن گاه،  را روایـت نمـوده و سـپس ایـن حدیـث را در سـبب نزولـش یـاد 

»همیـن سـخن درسـت تر اسـت؛ زیـرا ابوطالـب پیـش از هجـرت درگذشـت، حـال آن کـه ایـن 

آیـه در آخریـن سـورۀ نـازل شـده در مدینـه اسـت.«

ــد: »ثابــت  گوی ــاری فــی شــرح صحیــح البخــاری: 270/7 ]560/10- 561[(  َقْســَطالنی )إرشــاد الّس

کنــار قبــر مــادر خویــش آمــد و از پــروردگارش اجــازه  گــزاْرد،  کــه پیامبــر؟ص؟ چــون عمــره  گشــته 

کــم ]المســتدرک علــی  گشــت. حا کــه بــرای وی آمــرزش طلبــد؛ پــس ایــن آیــه نــازل  خواســت 

از   ]296/11 الکبیــر:  ]المعجــم  َطَبرانــی  و  ابن مســعود؛  از  ابن ابی حاِتــم  366/2[؛  الّصحیحیــن: 

کــه آیــۀ آمرزش خواهــی پــس از  ابن عّبــاس همیــن حدیــث را روایــت نموده انــد. ایــن داللــت دارد 

وفات ابوطالب نازل گشته؛ و اصْل آن است که یک آیه بیش از یک بار نازل نگردد.
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کـه پیش تـر در همیـن  گویـد: مگـر رسـول خـدا؟ص؟ پـس از آن آیه هـای نـازل شـده  امینـی 

بـه سـود  آمرزش خواهـی و شـفاعت  کـه  تبـوک نمی دانسـت  روز  تـا  آوردیـم،  کتـاب )ص12-10( 

ی و مؤمنـان روا نیسـت و بـاز هـم از پروردگارش اجـازه طلبید که برای مادرش  مشـرکان بـرای و

آمـرزش خواهـد و شـفاعت نمایـد؟ یـا او می پنداشـت که مادرش را حسـابی جز دیگـِر مردمان 

ک را خدشـه می رسـاند  کرامـت پیامبـر پـا کـه آن روایـت، سـاختگی اسـت و   اسـت؟ یـا ایـن 

که از شرک پیراسته بوده، می آالید؟ و دامن قداست مادرش را 

]مـج7/ج43/11[(   31/11 البیـان:  )جامـع  طبـری  کـه  اسـت  حدیثـی  روایت هـا،  آن  دیگـِر 

گفتنـد: ›ای  کـه مردانـی از اصحـاب پیامبـر؟ص؟  یـاد شـده  از  َقتـاده آورده اسـت: »بـرای مـا 

بـا خویشـان پیونـد داشـتند و اسـیران را  پیامبـر خـدا! برخـی از پـدران مـا نیک پنـاه بودنـد و 

رهایـی می بخشـیدند و بـه پیمان هـا وفـا می نمودنـد. آیـا بـرای آنـان آمـرزش نخواهیـم؟‹ پـس 

کـه  گفـت: ›]آری[1 بـه خـدا سـوگند! بـرای پـدرم آمـرزش می خواهـم، همـان سـان  پیامبـر؟ص؟ 

ابراهیـم بـرای پـدرش آمـرزش خواسـت.‹ پـس خداونـد نـازل فرمـود: ›پیامبر را نسـزد.‹ ]توبـه/113[ 

سـپس ابراهیـم _ علیـه الّصـاة و الّسـام _ را معـذور دانسـت و فرمـود: ›و آمرزش خواهـِی ابراهیـم بـرای 

کـه بـه جـای پـدر سرپرسـت او بـود[ نبـود مگر از برای وعـده ای که بـه او داده بود؛  پـدرش ] عمـوی مشـرکش 

کـه وی دشـمن خـدا اسـت، از او بیـزاری جسـت.‹« ]توبـه/114[ پـس چـون بـرای او روشـن شـد 

پیامبـر؟ص؟  چـون  کـه  آورده  ابن عّبـاس  از  عوفـی،  عطّیـۀ  طریـق  از  سـند  ذکـر  بـا  طبـری 

کار نهـی فرمـود:  خواسـت بـرای پـدرش آمـرزش خواهـد، خداونـد او را بـا ایـن سـخن، از ایـن 

آمـرزش  باشـند،  خویشـاوند  چنـد  هـر  مشـرکان،  بـرای  کـه  نسـزد  آورده انـد  ایمـان  کـه  را  کسـانی  و  »پیامبـر 

بخواهنـد.« ]توبـه/113[ پیامبـر گفـت: »ابراهیـم برای پدرش آمرزش خواسـت.« پـس این آیه نازل 

کـه بـه جـای پـدر سرپرسـت او بـود[ نبـود  شـد: »و آمرزش خواهـِی ابراهیـم بـرای پـدرش ]عمـوی مشـرکش 

که به او داده بود.« ]توبه/114[ )الّدّر المنثور: 283/3 ]302/4[( مگر از برای وعده ای 

1. افزوده از اصل مأخذ است. )غ.(
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از  مردانـی  پـدراِن  و  ی  و پـدر  در بـارۀ  گرامـی  آیـۀ  آن  کـه  دارنـد  تصریـح  روایـت  دو  ایـن 

مـادرش. یـا  عمویـش  در بـارۀ  نـه  گشـته،  نـازل  آن حضـرت؟ص؟  اصحـاب 

کــه طبــری )جامــع البیــان: 33/11 ]مــج7/ج44/11[(  از دیگــِر آن روایت هــا، خبــری اســت 

کــه آمرزش خواهــی در ایــن جــا بــه معنــای نمــاز  گویــد: »برخــی دیگــر گفته انــد  ی  آورده اســت. و

گــزاردن ]بــر جنــازه[ اســت.« ســپس او از طریــق ُمّثنــٰی، از عطــاء بــن ابی ربــاح آورده اســت: 

گــر زن َحَبشــی  ــی ا ــر هیــچ یــک از اهــل ایــن قبلــه را وانگــذارم، حّت گــزاردن ب »مــن هرگــز نمــاز 

گــزاردن را بــازدارد، مگــر بــر مشــرکان، آن  کــه خداونــد نمــاز  بــاردار از زنــا باشــد؛ زیــرا نشــنیده ام 

کــه بــرای مشــرکان، هــر چنــد خویشــاوند  کــه ایمــان آورده انــد نســزد  کســانی را  کــه فرمایــد: ›پیامبــر و  جــا 

باشــند، آمــرزش بخواهنــد ... .‹« ]توبــه/113[

کـه داللـت  گـر صحیـح باشـد، بـا همـۀ روایت هـای گذشـته ناسـازگار اسـت  ایـن تفسـیر ا

فهمیـده  آن  لفـظ  ظاهـر  از  کـه  چنـان  اسـت؛  آمرزش خواهـی  آیـه،  ایـن  از  مقصـود  داشـتند 

می شـود. خود این چندگانگی و ناسـازگاری میان سـخناِن نقل شـده و روایت بخاری، همۀ 

کـرد،  گفته هـا را ضعیـف می سـازد و از اعتبـار آن می کاهـد؛ پـس بـه ماننـد آن احتجـاج نتـوان 

که در راه دین  کسـی  کافر شـمرده می شـود و  که مسـلمانی نیک رفتار  به ویژه در چنین جایی 

جانبازی نموده، دور از آن قلمداد می گردد!

کـه آیۀ آمرزش خواهی هنگام وفات ابوطالب نازل گشـته،  5. از روایـت بخـاری برمی آیـد 

کر از حسـن اسـت که چون  کـه ظاهـر حدیـث روایـت شـدۀ اسـحاق بـن ِبْشـر و ابن عسـا چنـان 

کـه مشـرک بـود، آمـرزش  ابوطالـب درگذشـت، پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »ابراهیـم بـرای پـدرش، بـا آن 

کـه فرمـان خـدا بـه مـن رسـد.« پـس  خواسـت و مـن نیـز بـرای عمویـم آمـرزش خواهـم، تـا آن گاه 

کـه بـرای مشـرکان، هـر چنـد  کـه ایمـان آورده انـد نسـزد  خداونـد چنیـن نـازل فرمـود: »پیامبـر و کسـانی را 

خویشـاوند باشـند، آمـرزش بخواهنـد ... .« ]توبـه/113[ و مقصودش ابوطالب بـود. این بر پیامبر؟ص؟ 

گـران افتـاد؛ پـس خداونـد بـه پیامبرش؟ص؟ فرمـود: »و آمرزش خواهـِی ابراهیم برای پـدرش ]=عموی 
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کـه بـه او داده بـود.« ]توبـه/114[  کـه بـه جـای پـدر سرپرسـت او بـود[ نبـود مگـر از بـرای وعـده ای  مشـرکش 

)الـّدّر المنثـور: 283/3 ]301/4[(

کرده انـد، آن را نقـض  کر بـا ذکـر سـند از علـی روایـت  البّتـه آن چـه ابن سـعد و ابـن عسـا

گاه نمودم. گریسـت و فرمـود: ›روان  می کنـد. وی گویـد: »رسـول خـدا؟ص؟ را از وفـات ابوطالب آ

کند!‹ پس چنین  که خدایش بیامرزد و رحمت  شـو و او را غسـل ده و کفن پوشـان و دفن کن؛ 

کـردم و رسـول خـدا؟ص؟ چنـد روز بـرای او آمـرزش می خواسـت و از خانه بیـرون نمی آمد تا آن که 
جبرئیل؟ع؟ این آیه را فرود آورد: ›پیامبر و کسانی را که ایمان آورده اند ... .‹ ]توبه/113[«1

کر از طریق سـفیان  شـاید همین، ظاهر روایتی باشـد که ابن سـعد و ابوالشـیخ و ابن عسـا

بـن ُعَیینـه، از عمـر روایـت نموده انـد: »چون ابوطالب درگذشـت، رسـول خدا؟ص؟ بـه او فرمود: 

کـه خداونـد مـرا  گاه  کنـد و بیامـرزد! پیوسـته برایـت آمـرزش خواهـم تـا آن  ›خدایـت رحمـت 

نهـی فرمایـد.‹ پـس مسـلمانان نیـز آمرزش خواهـی بـرای مردگان مشـرک خویش را آغـاز نمودند 

کـه ایمـان آورده اند نسـزد که برای مشـرکان، هر چند  و خداونـد چنیـن نـازل فرمـود: ›پیامبـر و کسـانی را 

خویشـاوند باشـند، آمـرزش بخواهند.‹ ]توبـه/113[« )الـّدّر المنثور: 283/3(

گرامـی آمرزش خواهـی در آن  کـه آیـۀ  کـه سـورۀ َبـراءت  اّمـا همـۀ اّمـت اّتفـاق نظـر دارنـد 

جـای دارد، واپسـین سـورۀ نـازل شـدۀ قـرآن اسـت؛ چنـان کـه در همیـن کتـاب )ص10( گذشـت. 

ایـن پـس از فتـح مّکـه بـود و همـان اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را بـا آن فرسـتاد تا بـر مردم 

موالمـان  و  بازگردانـد  را  ی  و سـبحان،  خـدای  وحـی  بـا  سـپس  و  نمایـد؛  تالوتـش  مّکـه 

کار برانگیخـت و فرمـود: »آن را ابـالغ ننمایـد، مگر خود من یا مردی که  امیرالمؤمنیـن را بدیـن 

کـه از چندیـن طریـق در همین کتاب )ص13( گذشـت،  از مـن باشـد.«2 نیـز در خبـری صحیـح 

کـه آیـۀ آمرزش خواهـی پـس از آن نازل شـد که رسـول خـدا؟ص؟ از غزوۀ تبوک، به سـال نهم  آمـد 

کر  1. الطبقات الکبرٰی تألیف ابن سعد )105/1 ]123/1[(؛ الّدّر المنثور )282/3 ]301/4[( به نقل از ابن سعد و ابن عسا
]مختصر تاریخ مدینة دمشق: 32/29[�

کتاب: 350-338/6� 2. بنگرید به: همین 

)28(
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هجـری، بازگشـت. پـس از همـۀ این هـا، چگونـه توانـد بـود که آن آیـه هنگام وفـات ابوطالب یا 

کـردن  چنـد روز پـس از آن نـازل شـده باشـد؛ و روایـت بخـاری و همانندهـای او در روایـت 

حدیث  های باطل، چگونه صحیح تواند بود؟

6. سـبک و سـیاق آیـۀ گرامـی آمرزش خواهـی، سـیاق نفی، و نه نهی، اسـت. پـس این آیه 

تصریـح نـدارد کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـرای کسـی آمـرزش خواسـته و سـپس از ایـن کار نهـی شـده 

باشـد؛ بلکـه بـا ایـن مطلب سـازگار اسـت که وی بـرای عمویش آمرزش خواسـته، زیـرا از ایمان 

گاه بـوده اسـت. اّمـا از آن جـا کـه برخـی از حاضـران از ظاهر حال مماشـات آمیز  ابوطالب با  او آ

قریـش، ایمـان وی را درنیافتـه بودنـد، در ایـن زمینـه به چون و چرا پرداختند و یـا آن را مدرِک روا 

بـودن آمرزش خواهـی بـرای مشـرکان شـمردند؛ چنان کـه گاهی به کار ابراهیـم؟ع؟ نیز احتجاج 

می نمودنـد. پـس خـدای سـبحان ایـن آیـه و آیۀ پـس از آن را نازل فرمـود: »و آمرزش خواهـِی ابراهیم 

ک و منـّزه بـدارد و ابراهیـم؟ع؟ را معـذور شـمارد و اشـاره  نبـود ... .« ]توبـه/114[ تـا پیامبـر؟ص؟ را پـا

 نمایـد کـه آن کـس کـه پیامبـر؟ص؟ برایـش آمـرزش خواسـته، بـر خـالف پنـدار آنان، مشـرک نبوده 

و جایـگاه نبـّوت از آمرزش خواهـی بـرای مشـرکان ابـا دارد. پـس همیـن که رسـول خـدا؟ص؟ برای 

ابوطالـب آمـرزش خواسـته، برهانـی اسـت بسـنده بر ایـن که وی مشـرک نبوده اسـت. یگانگاِن 

یافتند و رفتار پیامبر را بهانۀ آمرزش خواهی برای پدران مشرکشان نساختند؛  اّمت نیز این را در

موالمـان  از  صحیـح  خبـر  کـه  چنـان  نمودنـد؛  احتجـاج  ابراهیـم؟ع؟  رفتـار  بـه  تنهـا  بلکـه 

امیرالمؤمنین؟ع؟ گذشـت: »شـنیدم که مردی برای پدر و مادر مشـرکش آمرزش می خواسـت. 

گفتـم: ›بـرای پـدر و مـادرت، بـا آن کـه مشـرک بودنـد، آمـرزش می خواهـی؟‹ گفت: ›آیـا ابراهیم 

کتاب )ص12( بنگرید. آمرزش نخواست؟‹ ... .« به همین 

کار خویـش،  کـه بـرای توجیـه  گـر ایـن مـرد ابوطالـب را مشـرک می دانسـت، سـزاوارتر بـود  ا

کـس پوشـیده نبـود _ را دلیـل آورد و نـه  کـه بـر هیـچ  ی _  آمرزش خواهـی پیامبـر اسـالم بـرای و

آمرزش خواهـی ابراهیـم بـرای پـدرش را؛ اّمـا بـه همیـن اسـتدالل بسـنده نمـود.
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کـه  گذشـت  گشـود. نیـز  کـه ابوطالـب زبـان بـه شـهادتین  گذشـت  7. پیش تـر از  عّبـاس 

از  نیـز  و  را هدایـت فرمـود.«  تـو  کـه  را  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »ای عمـو! سـتایش خداونـدی 

کـه رسـول خـدا  گاه  کـه ابوطالـب وفـات نکـرد، مگـر آن  گشـت  موالمـان امیرالمؤمنیـن نقـل 

گذشـت: »از پـروردگارم،  را از خـود خشـنود سـاخت. همچنیـن ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه ابوطالـب هنـگام وفـات خویـش بـه  همـۀ خیـر را بـرای ابوطالـب امیـد دارم.« و هـم آوردیـم 

کننـد  ی  کـه از محّمـد؟ص؟ فرمان بـری و پیـرو  قریـش و خانـدان عبدالمّطلـب وصّیـت نمـود 

امیـِن  و آن حضـرت؟ص؟  و هدایـت ورسـتگاری در همیـن اسـت؛  تـن دهنـد؛  فرمانـش  بـه  و 

ی در ایـن زمینه گذشـت. قریـش و صّدیـِق عـرب اسـت. نیـز نمونه هـای فـراوان از نثـر و نظـم و

یم، باز نمی پذیریم  گر با چشـم پوشـیدن از همۀ این ها، به روایت بخاری سرسـپار حال ا

کـه ابوطالـب؟ع؟ در لحظـۀ واپسـین از ایمـان آوردن سـر بـاززده باشـد؛ زیـرا گفـت: »مـن بر دین 

کـه عبدالمّطلـب _ سـام اهلل علیـه _ دارای اعتقـاد حـق  یـم   عبدالمّطلـب هسـتم.« مـا تردیـد ندار

کـه در آن هنـگام، پـروردگار جهانیـان بـرای مـردم برگزیـده بـوده؛ و آفریـدگار  و بـر دینـی بـوده 

گاه بـوده؛ همـان رسـالتی که  جهـان و بازگشـِت ]روز قیامـت[ را بـاور داشـته و بـه کار رسـالت آ

ی نمایـان بـود و صاحبـش در صلـب او جـای داشـت. شهرسـتانی در بـارۀ  نـورش در چهـرۀ و

 )353 و   346/7( کتـاب  همیـن  در  را  آن  از  بخشـی  کـه  دارد  سـخنی  عبدالمّطلـب  سـرورمان 

آوردیـم. پـس بـه الملـل و الّنحـل ]249/2[ بنگریـد و نیز بـه کتاب هایی که سـیوطی در بارۀ پدران 

یابیـد. پـس ایـن سـخن ابوطالـب؟ص؟: »بـر دیـن  پیامبـر؟ص؟ نگاشـته1؛ تـا حقیقـت آشـکار را در

بـه  بـود.  پذیرفتـه  را  باورهـا  آن  همـۀ  ی  و کـه  می دهـد  نشـان  آشـکارا  هسـتم.«  عبدالمّطلـب 

ی در طـول زندگانی خویش، در بارۀ راسـت بودن  کـه و این هـا، آن سـخنان صریـح را بیفزاییـد 

دعوت محّمدی بر زبان آَوْرد.

1. از جملـه: مسـالک الحنفـا فـی والـدی المصطفـی؛ الـّدرج المنیفـة فـی اآلبـاء الّشـریفه؛ المقامــة الّسندسـّیة فـی الّنسـبة 
المصطفوّیـه؛ الّتعظیـم و المّنـة فـی أّن أبـوی رسـول اهلل فـی الجّنـه؛ نشـر العلمیـن فـی إحیـاء األبویـن؛ الّسـبل الجلّیـة فـی 

العلّیه. اآلبـاء 
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8 . نگاهی به آیۀ دوم:

کـه داللـت ایـن آیـه بـر پندار  یافتـه باشـید  بـا عنایـت بـه برخـی از آن چـه آوردیـم، شـاید در

_ سـام اهلل علیـه _ دانسـته اند، باطـل اسـت.  کفـر بـزرِگ ابطـح ]= مّکـه[  کـه آن را دلیـل  کسـانی 

گونـۀ ویـژه در ایـن آیـه و آن چـه تنهـا در بـارۀ آن آمـده، بنگریـم.  کنـون همـراه مـن شـوید تـا بـه  ا

گوییـم: پـس 

کـــه مؤمنـــان را وصـــف می نمایـــد و نیـــز  یـــک( ایـــن آیـــه در میـــان آیاتـــی جـــای دارد 

کـــه از بیـــم ربـــوده شـــدن  کســـانی یـــاد می نمایـــد  کـــه خـــدای ســـبحان در آن هـــا، از  آیاتـــی 

از مّکـــۀ معّظمـــه، ایمـــان نیاوردنـــد. پـــس بـــه اقتضـــای ســـبک و ســـیاق ایـــن آیـــات، تنهـــا 

کـــه هدایـــت یافتـــگاِن یـــاد شـــده پیـــش از  مقصـــود خـــدای ســـبحان از ایـــن آیـــه آن اســـت 

ــی  ــتوانۀ حقیقـ ــه پشـ ــد؛ بلکـ ــت نیافتنـ ــدا؟ص؟ هدایـ ــول خـ ــوت رسـ ــتوانۀ دعـ ــه پشـ ــا بـ آن، تنهـ

بـــا شـــکلی  کـــه  گونـــه ای  بـــه  بـــود، البّتـــه  هدایتشـــان، خواســـت و ارادۀ خـــدای ســـبحان 

گمـــراه  دادِن  نســـبت  کـــه  چنـــان  نینجامـــد؛  اجبـــار  و  گزیـــری  نا بـــه  ]االهـــی[  توفیـــِق  از 

وانهـــادن« منجـــر می شـــود؛  »بـــه خـــود  از  گونـــه ای  بـــه  نیـــز  بـــه خـــدای ســـبحان  ســـاختن 

ــت  ــن نیسـ ــز ایـ ــد، جـ ــر برگردنـ گـ ــود: »پـــس ا ــوت بـ ــاندن دعـ ــِی رسـ ــه پیامبـــر؟ص؟ میانجـ کـ ــد  هرچنـ

ــد؛  ــف نهاده انـ ــما را تکلیـ ــه شـ ــت آن چـ ــما اسـ ــر شـ ــد و بـ ــف نهاده انـ ــه او را تکلیـ ــت آن چـ ــر اسـ ــر پیامبـ ــه بـ  کـ

گر او را فرمان برید، راه یابید، و بر پیامبر جز رساندِن آشکار پیام نیست.« ]نور/54[ و ا

کـــه خداونـــِد ایـــن  کـــه فرمـــان یافتـــه ام  نیـــز در قـــرآن حکیـــم آمـــده اســـت: »]بگـــو:[ جـــز ایـــن نیســـت 

کـــه آن را حرمـــت بخشـــید و همـــه چیـــز از آِن او اســـت، بپرســـتم، و فرمـــان یافتـــه ام  شـــهر ]= مّکـــه[ را، همـــان 

کـــه راه یابـــد بـــه ســـود  کـــه از مســـلمانان ]=گـــردن نهـــادگان[ باشـــم. و قـــرآن را ]بـــر شـــما[ بخوانـــم. پـــس هـــر 

ـــم.« ]نمـــل/91 و  ـــه مـــن از بیـــم دهندگان ک گمـــراه شـــود، بگـــو: جـــز ایـــن نیســـت  ـــه  ک خویـــش راه یافتـــه، و هـــر 

ی آرایـــش می بخشـــد:  گناه پیشـــه را نـــزد و کاِر فـــرد  کـــه ابلیـــِس لعنـــت  شـــده  92[ همـــان ســـان 

بخوانـــد؟!«  خ  دوز آتـــِش  عـــذاب  بـــه  را  آن هـــا  شـــیطان  چنـــد  هـــر  می کننـــد[  پیـــروی  را  ]شـــیطان  »آیـــا 

کارهـــای ]باطـــِل[ آنـــان را برایشـــان بیاراســـته و آن هـــا را از راِه ]راســـت[ بگردانیـــده.«  ]لقمـــان/21[؛ »و شـــیطان 
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ــرد خـــدای را از یادشـــان  ــر آنـــان دســـت یافتـــه اســـت، پـــس یادکـ ]عنکبـــوت/38؛ نمـــل/24[؛ »شـــیطان بـ

کـــه راه راســـت برایشـــان روشـــن و آشـــکار شـــد، پشـــت  کـــه پـــس از آن  ـــه/19[؛ »کســـانی  ـــرده اســـت.« ]مجادل ب

کافـــر شـــدند[، شـــیطان ]باطـــل را[ بـــر آن هـــا بیاراســـت و آنـــان را در آرزوهـــای دراز  کـــرده بازگشـــتند ]=مرتـــد و 

نهاد.« ]محّمد/25[

الّرجـال: 39/3[؛  فـی ضعفـاء  ]الکامـل  ابن  َعـدّی  الکبیـر: 9/2[؛  ]الّضعفـاء  آن چـه عقیلـی  در 

بـن  عمـر  از  ابن نّجـار  و  کر؛  عسـا ابـن  11/2[؛  الخطـاب:  بمأثـور  ]الفـردوس  دیلمـی  یـه؛  ابن  َمْرَدَو

خّطـاب؟ضر؟ بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›من بـرای دعـوت و تبلیغ 

 برانگیختـه شـدم و هیـچ چیـزی از هدایـت در اختیـار مـن نیسـت. ابلیـس نیـز بـرای آرایـِش 

ی نیسـت.‹« ]مجمع   گنـه کاران[ آفریـده شـد و چیـزی از گمراهـی در اختیـار و گنـاه در چشـم   [
الّزوائـد حافـظ َهیَثمـی؛ الجامع الّصغیر سـیوطی: 487/1[

کـه هدایـت و  گرامـی همچـون دیگـر آیه هـای آمـده در قـرآن حکیـم اسـت  پـس ایـن آیـۀ 

گمراهـی را بـه خـدای سـبحان نسـبت می دهـد؛ همچـون ایـن سـخنان خـدای تعالـی:
کــه را بخواهــد هدایــت می کنــد.«  »هدایــِت آنــان بــر ]عهــدۀ[ تــو نیســت، بلکــه خداونــد هــر 

]بقــره/272[

کنــد، راه نخواهــد  گمــراه  کــه را  کــه[ خــدا هــر  گــر در راهنمایــی آنــان ســخت بکوشــی، ]بــدان  »ا

نمــود.« ]نحــل/37[

گمراهــِی آشــکار اســت،  کــه در  کــس را  کــوران و آن  کــران را بشــنوانی یــا  »پــس آیــا تــو می توانــی 

راه بنمایی؟!« ]زخرف/40[

گمراهیشان نیستی.« ]نمل/81[ کوران از  »و تو راهنمای 

کــرده اســت، راه نماییــد؟!«  گمــراه  کــردار بــدش[  کــه خــدا ]بــه ســبب  کســی را  »آیــا می خواهیــد 

]نســاء/88[

کوران را راه نمایی، هرچند ]حق را[ نبینند؟!« ]یونس/43[ »آیا تو می توانی 

کنــد، هرگــز بــرای او  گمــراه  کــه را  کــه را خــدای راه نمایــد، پــس او راه یافتــه اســت، و هــر  »هــر 

کارســازی راهنمــا نیابــی.« ]کهــف/17[ دوســت و 
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گمــراه می کنــد و هرکــه را بازگــردد ]و بــه درگاه او روی آورد[ بــه  کــه را بخواهــد،  »همانــا خــدا هــر 

ســوی خویــش راه می نمایــد.« ]رعــد/27[

ــای  ــت توان ــد؛ و او اس ــد، راه نمای ــه را خواه ک ــر  ــد و ه کن ــراه  گم ــد،  ــه را خواه ک ــر  ــدا ه ــس خ »پ

]ابراهیــم/4[ بی همتــا و حکیــم.« 

که را بخواهد، راه می نماید.« ]نحل/93[ گمراه می کند و هر  که را بخواهد،  »و لیکن هر 

گمراهـی بـه خـدای تعالـی نسـبت  کـه نشـان می دهـد هدایـت و  و دیگـر آیه هـای فـراوان 

کـه بـا اختیار داشـتن بنده در این دو ناسـازگار نباشـد. از این  داده می شـود؛ البّتـه بـه گونـه ای 

شـده اند؛  داده  نسـبت  ی  و خواسـت  و  بنـده  خـود  بـه  دو  ایـن  نیـز  دیگـر  آیه هـای  در  ی،  رو

همچون این سخنان خدای تعالی:
ــراه  گم ــه  ک ــر  ــد و ه ــتن راه می یاب ــود خویش ــه س ــه ب ک ــت  ــن نیس ــز ای ــد، ج ــه راه یاب ک ــر  ــس ه »پ

گمــراه می شــود.« ]یونــس/108[ شــود، همانــا بــه زیــان خویــش 

کــه خواهــد، ایمــان  »و بگــو: ]ایــن ســخِن[ راســت و درســت از پــروردگار شــما اســت؛ پــس هــر 

ــر شــود.« ]کهــف/29[ کاف کــه خواهــد،  ــاورد و هــر  بی

کــه بخواهــد بــه راه  کــس از شــما  »آن ]= قــرآن[ جــز یــادآوری بــرای جهانیــان نیســت؛ بــرای هــر 

راســت رود.« ]تکویــر/27 و 28[

گمــراه  کــه  کــه بــه ســود خویــش راه یافتــه و هــر  کــه راِه ]راســت[ یافــت، جــز ایــن نیســت  »هــر 

گمــراه شــده اســت.« ]اســراء/15[ ــا بــه زیــان خــود  شــد، همان

گمــراه شــود؛ بگــو: جــز ایــن نیســت  کــه  کــه راه یابــد، بــه ســود خویــش راه یافتــه و هــر  »پــس هــر 

کــه مــن از بیــم دهندگانــم.« ]نمــل/92[

کــه گمراهــی را بــه ]بهــای[ ره یابــی خریده انــد _ ]و برگزیده اند[، از این رو، بازرگانیشــان  »ایناننــد 

ســود نکرد.« ]بقره/16[

گمراهی بر آن ها حتمی شده است.« ]اعراف/30[ گروهی  »گروهی راه یافته اند1 و 

کـه »هـدی« را بـه معنـای  ـف ایـن آیـه را در شـمار ایـن دسـته قـرار داده انـد، بـه نظـر می رسـد 
ّ
کـه جنـاب مؤل 1. از آن جـا 

)م.( پذیرفـت.  صـورت  پایـه  همیـن  بـر  نیـز  ترجمـه  دانسـته اند.  »اهتـدی« 
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گمراهــی آشــکار اســت،  کــه در  کــه رهنمونــی ]بــه راه راســت[ یافتــه1 و آن را  »پــروردگار مــن آن را 

بهتــر می شناســد.« ]قصــص/85[

کنیــد، بــه خــود می کنیــد.«  گــر بــدی  کنیــد، بــرای خودتــان نیکــی می کنیــد، و ا گــر نیکــی  »ا

]اســراء/7[

تــو  بــر  گــر روی بگرداننــد،  ا گــردن نهاده انــد، راه راســت یافته انــد و  را[  گــر ]خــدای  ا »پــس 

]آل عمــران/20[ بــس.«  و  اســت  پیــام  رســاندن 

کردیـم و بـا نظـر بـه مطلـب ثابـت شـده در ایـن  و آیـات دیگـر. بـا عنایـت بـه آن چـه یـاد 

گاه بـه انجـام دهنـده نسـبت داده می شـود، میـان ایـن دو  کار بـه انگیزاننـده و  گاه  کـه  زمینـه 

دسـته از آیـات ناسـازگاری نیسـت.

کـه پـس از آیـات مربـوط بـه صفـات  پـس آیـۀ مـورد بحـث مـا از دسـتۀ نخسـت اسـت 

کـه هدایـت شـدگاِن یـاد  کنـد  مؤمنـان آمـده تـا مقصـودی همسـان آن داشـته باشـد و بیـان 

کـه این آیه  شـده هماننـد دیگـران، هدایتشـان بـه خـدای سـبحان نسـبت می یابـد. نتیجـه آن 

گـر بـا ایـن قـوم  بـا هیـچ انسـان خاّصـی، خـواه ابوطالـب و خـواه دیگـری، پیونـد نـدارد. حّتـی ا

کـه ایـن آیـه را بـا ابوطالـب؟ع؟ پیوند اسـت، به یاری آیات پیشـین خود،  کنـار آییـم و بپذیریـم 

گذشـته  کـه بـدون اعتنـا بـه سـخنان پسـت  ی بیش تـر داللـت دارد. سـزاوار اسـت   بـر ایمـان و

کنیم. گونه تفسیر  و آینده در پیرامون این آیه، آن را همین 

گشــته، دارای ســند ناتمــام  دو( همــۀ آن چــه در زمینــۀ ایــن آیــه، بــه طــور خــاص، روایــت 

کــه عبــد بــن حمیــد و مســلم ]الّصحیــح: 84/1[ و ِترِمــذی  اســت. از جملــۀ آن هــا، خبــری اســت 

ابوطالــب در  نموده انــد: »چــون  روایــت  ی  از و ابوهریــره؟ضر؟  از  آنــان  و جــز  ]الّســنن: 318/5[ 

ی فرمــود: ›ای عمــو! بگــو: ال الــه اال اهلل؛ مــن  گرفــت، رســول خــدا؟ص؟ بــه و آســتانۀ وفــات قــرار 

کــه  گــر بیــم آن نبــود  گفــت: ›ا گواهــی می دهــم.‹  در روز قیامــت، نــزد خداونــد بــرای تــو بــه آن 

کار  ایــن  بــه  را  ی  و مــرگ،  از  هــراس  جــز  چیــزی  بگوینــد:  و  شــمرند  عیــب  مــن  بــر  قریــش 

1. در این جا نیز شبیه نکتۀ پانوشت پیشین، گفتنی است. )ن.(
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وانداشــت، بــا ایــن شــهادت دادن چشــم تــو را روشــن می نمــودم.‹ پــس خداونــد ایــن آیــه را بــر 

ــّدّر  ــه را دوســت داری، راه نمایــی ... .‹ ]قصــص/56[« )ال ک ــی هــر  ــو نتوان ــا ت ــازل فرمــود: ›همان پیامبرن
المنثور: 133/5 ]6/ 428[(

چگونـه ابوهریـره ایـن خبـر را روایـت می کند، حال آن که در روز وفـات ابوطالب، گدایی 

کـه پیـش دیگـران دسـت دراز می کـرد و پافشـارانه از  کافـر در یمـن بـود  اصرارپیشـه از دوسـیان 

مـردم دریوزگـی می نمـود و فقـر و تیره بختـی از همـه سـو او را دربرگرفتـه بـود؛ و بـه اّتفـاق نظـر 

دانشـوران، در سـال جنـگ خیبـر، سـال هفتـم هجرت شـریف، به اسـالم درآمد؟ پـس او کجا 

گفتـه باشـد، پـس ایـن  ی راسـت  گـر و گذشـت؟ ا کـه در آن جـا  و وفـات ابوطالـب و سـخنانی 

ی در جای هـای  کـه نامـش را آشـکار نسـاخته اسـت؛ هرچنـد و خبـر را از کسـی روایـت نمـوده 

بسـیار بـه فریبگـری پرداختـه و چیزهایـی را بـا اّدعای مشـاهدۀ خویش روایت نموده یا سـبک 

ی آن را به چشـم خویش دیده؛ اّما چیزی از آن را شـاهد  که و و سـیاق آن خبر داللت می کند 

کتـاب  گـردد، بـه  گاه  کـه خواهـد بـه ایـن ویژگـی و دیگـر احـوال ابوهریـره آ نبـوده اسـت! هـر 

ابوهریـره تألیـف سـرور اصالح گـر مـا، شـریِف حّجـت، سـّید عبدالحسـین شـرف الّدین عاملی 

گردآورده است. که در آن، به نیکی مطالب را  _ خدایش پایدار دارد و جایگاه گرامی بخشد! _ بنگرد؛ 

یـه و جـز او از طریـق ابوسـهل سـرّی بـن  کـه ابن  َمْرَدَو از دیگـِر آن روایـات، خبـری اسـت 

سـهل، بـا ذکـر سـند از عبدالقـّدوس، از ابوصالـح، از ابن عّبـاس آورده انـد: »ایـن آیـه در بـارۀ 

کـه را دوسـت داری، راه نمایـی ... .‹ و ایـن، آن گاه بـود  ابوطالـب نـازل گشـت: ›همانـا تـو نتوانـی هـر 

یـد تـا اسـالم آوَرد و او نپذیرفـت. پـس خداونـد چنیـن نـازل  ی اصـرار ورز کـه پیامبـر؟ص؟ بـر و

)الـّدّر المنثـور: 133/5 ]429/6[( ›همانـا تـو نتوانـی راه نمایـی.‹ ��� �«  فرمـود: 

بـود و حدیـث می دزدیـد؛  کـه حدیث سـاز  ابوسـهل سـرّی از جملـۀ دروغگویـان اسـت 

گذشـت. نیز عبدالقّدوس ابوسـعید  کتاب )231/5(  که در زنجیرۀ دروغگویان در همین  چنان 

کتـاب )238/5( آوردیـم. کـه در همیـن  دمشـقی از دروغگویـان اسـت؛ چنـان 
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کـه ابن عّبـاس شـاهد ماجـرا بـوده  از ظاهـر ایـن روایـت، همچـون خبـر پیشـین، برمی آیـد 

کـه  اسـت. اّمـا بـر پایـۀ آن چـه ابن َحَجـر )اإلصابـه: 331/2( آورده، سـخن اسـتوارتر ایـن اسـت 

ابن عّبـاس سـه سـال پیـش از هجـرت زاده شـد؛ پـس او هنـگام وفـات عمویـش ابوطالـب از 

سـینۀ مـادرش شـیر می نوشـید و نمی توانسـت در آن مجلـس حضـور داشـته باشـد!

گـر ایـن روایـت از وی درسـت باشـد _ و چگونـه توانـد درسـت باشـد؟ _ ابن عّبـاس  حّتـی ا

سـخن خود را به کسـی ِاسـناد داده که وی را نمی شناسـیم. شـاید راویان زشت کردار نام آن کس 

فان نام ابوسـهل 
ّ
را بـه سـبب ضعیـف بودنـش حـذف کـرده باشـند؛ چنـان کـه چندیـن تـن از مؤل

سـرّی و عبدالقّدوس و همانندان این دو را از سـندهای این دروغ ها انداخته اند تا آسـیب آن ها 

را بپوشانند.

سخن نهایی

کسـی  گـر از  بزرگ دانـای اّمـت ]= ابن عّبـاس[ بـه ایـن سـخن ننگیـن زبـان نگشـوده؛ و ا

گوید  که همان سـخنی را  کرده باشـد، سـزاوارتر اسـت  در بارۀ ماجرای آن مجلس چیزی نقل 

کـه شـنیده بـود ابوطالـب هنـگام وفـات خویـش شـهادتین را بـر زبـان  گفـت؛ همـو  کـه پـدرش 

کش، رسـول خـدا؟ص؟، یاد  رانـده اسـت.1 یـا همـان سـخنی را گویـد کـه پیش تر از پسـرعموی پا

کـه در همین  کـش، امیرالمؤمنیـن، گذشـت.3 آیـا _ چنـان  کردیـم2 و یـا آن چـه را از پسـرعموی پا

کتـاب )355/7( گذشـت _ خـود ابن عّبـاس روایـت کننـدۀ حدیثـی نیسـت که بـه طریق معتبر 

از او رسـیده و ثابـت گشـته و طبـق آن، ابوطالـب خطـاب بـه رسـول خـدا؟ص؟ گفـت: »سـرورم! 

هـم  تـو  کـه  نمـا؛  ابـالغ  را  پـروردگارت  رسـالت  و  بگـو  مـی داری  دوسـت  را  چـه  آن  و  برخیـز 

راستگویی و هم سخنت را راست شمارند.«

کتاب: 370/7� 1. بنگرید به: همین 

کتاب: 373/7� 2. بنگرید به: همین 

کتاب: 379/7� 3. بنگرید به: همین 
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نیز از آن روایت ها، خبری اسـت که ابوسـهل سـرّی، همان دروغگوی یاد شـده، از طریق 

کـه او نیـز دروغگـو اسـت _ از نافـع، از ابن عمـر آورده اسـت: »ایـن آیـه در بـارۀ  عبدالقـّدوس _ 

کـه را دوسـت داری، راه نمایـی ... .‹  گشـت: ›همانـا تـو نتوانـی هـر  ابوطالـب هنـگام وفاتـش نـازل 

ی بـود و فرمـود: ›ای عمـو! بگـو: ال الـه اال اهلل؛  کنـار سـر و ]قصـص/56[ در آن حـال، پیامبـر؟ص؟ 

کـه  گفـت: ›]چنیـن نکنـم[ مبـادا  تـا در روز قیامـت، بـا آن برایـت شـفاعت نمایـم.‹ ابوطالـب 

زنـان قریـش پـس از مـن عیبـم شـمرند که هنگام مرگ دچار هراس شـدم.‹ پـس خدای تعالی 

کـه را دوسـت داری، راه نمایـی.‹ ]قصـص/56[ ��� �« )الـّدّر  چنیـن نـازل فرمـود: ›همانـا تـو نتوانـی هـر 
المنثـور: 133/5 ]429/6[(

داشـته  آن مجلـس حضـور  در  کـه  نـورزد  اّدعـا  روایـت خویـش،  ایـن  در  ابن عمـر  شـاید 

کـه چنیـن اّدعایـی کنـد؛ زیـرا در آن هنـگام تقریبًا هفت سـال داشـت؛  اسـت! او را هـم نرسـد 

کـه کسـی  ی در سـال سـوم بعثـت رخ داد ]اإلصابـه: 347/2[ و طبیعـی اسـت  کـه والدت و چـرا 

مّکـه[   =[ ابطـح  بـزرِگ  کـه  ندهنـد؛ مجلسـی  راه  آن مجلـس هراس انگیـز  بـه  را  ایـن سـن  در 

بـزرگان قریـش  گشـته و  کارش  بـزرگ عهـده دار  در آن زیـر پارچـه ای پوشـانده شـده و پیامبـر 

کـه خـود حضـور  کسـی شـنیده  از  را  ایـن سـخن  ی  گزیـر و نا پـس  دارنـد.  آن جـا حضـور  در 

کسـی یـا بایـد فرزنـِد آن درگذشـته، یعنـی موالمـان  گشـته اسـت. چنیـن  گاه  داشـته و از آن آ

د هفتم گذشـت؛ و یا 
ّ
ی همـان اسـت کـه در مجل امیرالمؤمنیـن، باشـد کـه خبـِر ثابـت شـده از و

ی، طالـب و جعفـر و عقیـل، باشـند که هرگز در این زمینه زبان به سـخن  بایـد دیگـر فرزنـدان و

آمـد؛  ـد هفتـم 
ّ
ی در مجل از و کـه خبـر صحیـح  باشـد  بـرادرش عّبـاس  بایـد  یـا  و   نگشـوده اند؛ 

یافتیـد.  گذشـته در کـه سـخنش را در ایـن زمینـه، در  و یـا بـرادرزاده اش، پیامبـر بزرگـوار؟ص؟، 

ی را انداختـه؛ و چـرا در یکـی از  گرفتـه؛ چـرا نـام و کـس  پـس ابن عمـر سـخن خویـش را از چـه 

کـه کسـی جـز او چنیـن نگفتـه  دو روایـت خویـش، ابوجهـل را همـراه ابوطالـب آورده، حـال آن 

گمـان نیـک َبریـد  یـان، همـۀ ایـن سـخنان را بـر ابن عمـر بسـته اسـت؟   اسـت؟ آیـا یکـی از راو

و از این خبر نپرسید!
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بـه ایـن روایت هـا بیفزاییـد آن چـه را بـه مجاهـد و  َقتـاده در شـأن نـزول ایـن آیـه نسـبت 

همیـن  یـا  دو  ایـن  سـخنان  سـند   )]153/3[  124/3 ابن کثیـر:  تألیـف  الّنهایـه  و  )البدایـة  داده انـد. 

گونـه،  روایـات اسـت و یـا آن چـه از افـرادی ناشـناس شـنیده اند. روایت هـای بریده سـنِد از ایـن 

در چنیـن موضـوع مهّمـی همچـون کافر شـمردن ابوطالب _ پـس از آن که با حّجت قطعی ثابت 

شـده کـه وی بـه رسـالت رسـول گرامـی ایمـان داشـته و در راه او و بـرای دفـاع از وی، تـا پـای جـان 

کوشـیده اسـت _ درخـور احتجـاج نیسـتند.

کـه آیـه را میـان ابوطالـب و عّباس  ی آمـده  آن چـه بـه گونـۀ مرسـل از  َقتـاده و هماننـدان و

کرده انـد، تفسـیر بـه رأی و اّدعـای بی دلیـل اسـت. اینـان آغـاز آیـه را در بـارۀ  تقسـیم و دو پـاره 

 299/13 ُقْرُطبـی:  القـرآن  ألحـکام  )الجامـع  شـمرده اند  عّبـاس  شـأن  در  را  آن  پایـان  و  ابوطالـب 

]198/13[؛ الـّدّر المنثـور: 133/5 ]429/6[( کـه سـال ها پـس از نـزول ایـن آیـه مسـلمان شـد؛ چنان 

کـه انبـوه دانشـوران بـاور دارنـد.

گفتـه اسـت: »مسـلمانان  کـه  را درمی یابیـد  َزّجـاج  بهـای سـخن  این هـا،  از همـۀ  پـس 

کـه ایـن آیـه در بـارۀ ابوطالب نازل گشـته اسـت.« و نیـز بهای این سـخن ُقْرُطبی  اجمـاع دارنـد 

گفتـه شـود بیشـینۀ مفّسـران اعتقـاد  کـه  کـه در پـی آن کالم آمـده اسـت: »درسـت آن اسـت  را 

کـه ایـن آیـه در شـأن ابوطالـب نـازل شـده اسـت.« )الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 299/13  دارنـد 

)]198/13[

گناهــی آشــکار باشــد.«  کــه  کــه چگونــه بــر خــدا دروغ می بندنــد و همیــن بــس اســت  »بنگــر 

]نســاء/50[

حدیث برکۀ کم عمق

کینه هـای خویـش نهـاده یـا در جعبـۀ  گـروه در تیـردان  کـه ایـن  تـا ایـن جـا همـۀ تیرهایـی 

دشـمنی خـود بـه عنـوان مهّمـات جنگـی رو به ابوطالب نشـانه رفته انـد، به پایان رسـید. ما به 

کنده شـان سـاختیم. چیـزی بـرای آن هـا باقی  گـرد و غبـاری پرا حسـاب همـۀ آن هـا رسـیدیم و 

)37(
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دشـمنان  کـه  زدن هایـی  دسـت  و  کشـیدن ها  سـوت  و  کم عمـق  برکـۀ  روایـت  جـز  نمانـده، 

ابوطالب در پیرامون آن به راه انداخته اند. آن حدیث از این قرار است:

بخـاری و مسـلم از طریـق سـفیان ثـوری، از عبدالملـک بـن عمیـر، از عبـداهلل بن حارث 

گفـت: ›بـه پیامبـر؟ص؟  روایـت نموده انـد: »عّبـاس بـن عبدالمّطلـب بـرای مـا چنیـن حدیـث 

کـه پاسـدار تـو بـود و بـه حمایت از تو خشـم می گرفـت، چه کاری  گفتم:“بـرای عمـوی خویـش 

گـر مـن نبـودم، در فرودسـت ترین  کم عمقـی از آتـش اسـت و ا ی در برکـۀ  کـردی؟” فرمـود:“و

طبقـۀ دوزخ بـود.”‹«

 در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »گفتـم: ›ای رسـول خـدا! همانـا ابوطالـب تـو را پاسـداری 

و یـاری می نمـود. آیـا ایـن کار او را سـودی داد؟‹ فرمـود: ›آری؛ او را در آب پرعمـق دوزخ ]= آتـش 

کم عمقی از آتش بیرونش آوردم.‹« بسـیار و فراپوشـاننده[ یافتم و به برکۀ 

از  ی  و کـه  آمـده  ابوسـعید  از  خبـاب،  بـن  عبـداهلل  از  ابن هـاد،  از  لیـث  حدیـث  در 

ی یـاد کردند، فرمود: »شـاید شـفاعت من در روز  کـه چـون ابوطالـب را نـزد و پیامبـر؟ص؟ شـنید 

کـه تـا قـوزک  کم عمقـی از آتـش قـرار می گیـرد  ی سـودمند افتـد؛ پـس او در برکـۀ  قیامـت بـرای و

از آن می جوشـد.« و مغـزش  پایـش می رسـد 

در صحیـح بخـاری از طریـق عبدالعزیـز بـن محّمـد دراوردی، از یزیـد بـن هـاد، هماننـد 

کـه در آن، آمـده اسـت: »مرکـز مغـزش از آن می جوشـد.« همیـن خبـر رسـیده؛ بـا ایـن تفـاوت 

کتـاب األدب،  بنگریـد بـه: صحیـح بخـاری: ابـواب مناقـب، بـاب قصـة ابی طالـب: 33/6 و 34؛ 
کتـاب اإلیمـان  المشـرک: 92/9 ]1408/3 و 1409؛ 2293/5 و 2400-2401[؛ صحیـح مسـلم:  کنیـة  بـاب 

 ]247/1[؛ الّطبقـات الکبـرٰی ابن سـعد: چـاپ مصـر: 106/1 ]124/1[؛ مسـنداحمد: 206/1 و 207]339/1 

و 340[؛ عیون األثر: 132/1]172/1[؛ البدایة والّنهایه: 125/3 ]154/3[�

یـم، بـه سـبب  کـه در سـندهای ایـن روایـات مناقشـه ورز گویـد: مـا را خـوش نیایـد  امینـی 

از  کـه فریبکارانـه  گذشـت  کتـاب )ص4(  ثـوری و آن چـه در بـارۀ وی در همیـن  وجـود سـفیان 
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ضعیفـان حدیـث می گفـت و از دروغگویـان روایـت می نوشـت؛ و نیـز عبدالملـک بـن عمیـر 

کوفی که عمرش به درازا کشـید و حافظه اش نابسـامان شـد. ابوحاتم ]الجرح و الّتعدیل:  ْخمی 
َ
ل

361/5[ گویـد: »وی حافـظ نیسـت؛ حافظـه اش دگرگـون گشـت.« احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 

حدیـث  »در  اسـت:  گفتـه   ]373/2 یـخ:  ]الّتار ابن معیـن  و  شـمرده  ضعیـف  را  وی   ]249/1

آشـفته کاری می کرد.« ابن   ِخراش گوید: »ُشـعبه او را قبول نداشـت و کوسـج از احمد نقل کرده 

که وی را بسـیار ضعیف می شـمرد.« )میزان اإلعتدال: 151/2 ]660/2[( و نیز به سـبب عبدالعزیز 

گمـان  گویـد، دچـار وهـم و  گویـد: »هـرگاه وی از حفـظ حدیـث  کـه احمـد بـن حنبـل  دراوردی 

که  گاه  کند، مطلوب است. و آن  گردد و حدیثش اعتبار ندارد. چون از نوشتۀ خویش روایت 

زبان به سـخن گشـاید، سـخنان باطل پردازد.« ابوحاتم ]الجرح و الّتعدیل: 395/5[ گفته اسـت: 

»بـه وی احتجـاج نتـوان کـرد.« ابو ُزْرعـه حافظـۀ وی را نابسـامان شـمرده اسـت. )میـزان اإلعتدال: 

)]633/2[ 128/2

یـم؛ و آن  گونـه، در بـارۀ چندگونگـی متن هـای ایـن روایـت نیـز مناقشـه نمی ورز بـه همیـن 

کـه ایـن سـخن پیامبـر: »شـاید شـفاعت مـن در روز قیامـت  چندگونگـی بدیـن سـبب اسـت 

کم عمـق تـا روز قیامـت بـرای او بـه تأخیـر  کـه آن برکـۀ  ی سـودمند افتـد.« می رسـاند  بـرای و

ی را  گونه ای از امید را نشـان می دهد. اّما این سـخن پیامبر: »و کلمۀ »شـاید«  که  افتاده؛ چرا 

که  کش سـخت دوزخ یافتم و به برکۀ کم عمقی بیرون آوردم.« آشـکارا نشـان می دهد  در کشـا

ی بـه تأخیـر نیفتـاده و پیـش از صـادر شـدن آن سـخن، آن شـفاعت  کم عمـق بـرای و آن برکـۀ 

تحّقـق یافته اسـت.

اّمـا مـا را در ایـن جـا تنهـا یـک سـخن اسـت: رسـول خـدا؟ص؟ شـفاعت خویـش بـرای 

کلمـۀ توحیـد نمـود و فرمـود: »ای  ی، وابسـتۀ شـهادت دادن بـه  ابوطالـب را هنـگام وفـات و

کـه بـا آن بـر مـن روا می شـود تـا در روز قیامـت  کلمـه ای اسـت  عمـو! بگـو: ال الـه اال اهلل. ایـن 

برایـت شـفاعت نمایـم.«1 نیـز آن حضـرت؟ص؟ شـفاعت را بـه طـور مطلـق بـه همیـن شـهادت 

کـم )336/2 ]366/2[(؛ او و ذهبـی در تلخیـص المسـتدرک علـی الّصحیحیـن  1. المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
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کـه شـماری از آن هـا را حافـظ  ُمنـذری  وابسـته نمـود. در ایـن زمینـه، خبرهـای بسـیار رسـیده 

گـردآورده اسـت. )الّترغیـب و الّترهیـب: 150/4- 158 ]437-432/4[( 

از جملـۀ آن هـا، حدیـث مرفـوع )= از پیامبـر( عبـداهلل بـن عمـر اسـت: »بـه من گفته شـد: 

کـه هـر پیامبـری چیـزی خواسـت.‹ مـن خواسـت خویـش را تـا روز قیامـت  ›چیـزی بخـواه؛ 

کـه شـهادت دهـد: ال الـه اال اهلل.«  کسـی اسـت  بـه تأخیـر افکنـدم؛ و آن بـرای شـما و بـرای هـر 

گویـد: »احمـد ]المسـند: 444/2[ آن را بـا سـند صحیـح آورده اسـت.« حافـظ  ُمنـذری 

کــه بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر(، در حدیثــی آورده  روایــت دیگــر از ابــوذر ِغفــاری اســت 

کــه بــه خــدا هیــچ  ــه هــر یــک از اّمتــم  ــه مــن شــفاعت را عطــا فرمــود و آن ب اســت: »خداونــد ب

گفتــه اســت: »َبــّزار آن را روایــت نمــوده و ســندش نیکــو  شــرک نــورزد، می رســد.«  ُمنــذری 

کــه بریدگــی دارد.« اســت، جــز ایــن 

که در روایتی ]از رسـول خدا؟ص؟[ آورده  حدیث دیگر از عوف بن ماِلک اشـجعی اسـت 

گویـد: »َطَبرانـی ]المعجـم  اسـت: »هرآینـه شـفاعت مـن بـه هـر مسـلمانی می رسـد.«  ُمنـذری 

نیـز  کـرده اسـت.  روایـت  نیکـو اسـت،  آن هـا  از  یکـی  کـه  بـا سـندهایی  را  آن  الکبیـر: 59/18[ 

کـه عبارتـش  نمـوده  روایـت  را  آن  ابن  ِحّبـان ]376/14[(  تقریـب صحیـح  فـی  )اإلحسـان  ابن  ِحّبـان 

کـه بـه خداونـد هیـچ شـرک  کـه در حالـی درگـذرد  چنیـن اسـت: ›شـفاعت از آِن کسـی اسـت 

نمـی ورزد.‹«

روایـت دیگـر از انـس اسـت کـه در حدیثـی گویـد: »خداونـد بـه جبرئیل؟ع؟ وحـی فرمود: 

کـن تـا  ›نـزد محّمـد رو و بـه او بگو:“سـرت را فـراز آور و بخـواه تـا بـه تـو عطـا شـود؛ شـفاعت 

شـفاعتت پذیرفتـه گردد ... هـر یـک از آفریـدگان خـدا از اّمتـت را کـه یـک روز مخلصانـه به ال 

الـه اال اهلل شـهادت دهـد و بـر آن بمیـرد، ]در زمـرۀ شـفاعت شـدگان[ درون نمـا!”‹«  ُمنـذری 

دّنّیه )71/1 ]262/1[(؛ کشـف الغّمه تألیف 
ّ
یـخ ابوالفداء )120/1(؛ المواهـب الل ایـن حدیـث را صحیـح دانسـته اند؛ تار

دنّیـة تألیـف زرقانـی )291/1(�
ّ
شـعرانی )144/2(؛ کنـز العّمـال )128/7 ]37/14[(؛ شـرح المواهـب الل

25/8

49 ابوطالب در قرآن حکیم



یانـش در  گویـد: »احمـد ]المسـند: 561/3[ آن را روایـت نمـوده و راو ]الّترغیـب و الّترهیـب: 436/4[ 

حدیث صحیح درخور احتجاجند.«

کسـی  گونـۀ مرفـوع )= از پیامبـر( از ابوهریـره اسـت: »شـفاعت مـن از آِن  روایـت دیگـر بـه 

را  الـه اال اهلل و محّمـد رسـول اهلل؛ و زبانـش قلبـش  کـه مخلصانـه شـهادت دهـد: ال  اسـت 

کنـد و قلبـش زبانـش را.« آن را احمـد ]المسـند: 323/3[ و ابن  ِحّبـان )اإلحسـان فـی  تصدیـق 

تقریب صحیح ابن  ِحّبان ]384/14[( روایت نموده اند.

حدیـث دیگـر در همیـن کتـاب )ص13( از طریـق ابوهریـره و ابن عّبـاس گذشـت کـه رسـول 

خـدا؟ص؟ از پـروردگارش رخصـت طلبیـد و خواسـت تا برای مادرش آمرزش جوید و شـفاعت 

ی در روز قیامـت را بـه او اجـازه دهـد؛ اّمـا خداوند اجـازه نفرمود. کـردن و

کـــه  آمـــده  صحیـــح  حدیـــث  »در  گویـــد:   )]185/2[  113/1 ـــف:  ـُ ااُلن )الـــّروض  ســـهیلی 

یارت قبـــر مادرم اجازه خواســـتم و مرا رخصت  آن حضـــرت؟ص؟ فرمـــود: ›از پـــروردگارم برای ز

ی آمرزش خواهم؛ و اجـــازه ام نفرمود.‹ در مســـند َبّزار  فرمـــود. از او اجـــازه طلبیـــدم که بـــرای و

که آن حضـــرت؟ص؟ چون خواســـت برای مـــادرش آمـــرزش خواهد،  ْیـــَده آمـــده  از حدیـــِث ُبَر

که مشـــرک بوده، آمـــرزش مخواه!‹ پس  کســـی  گفت: ›برای  جبرئیـــل؟ع؟ در ســـینه اش زد و 
بازگشـــت.«1 اندوهگینانه  او 

ی منتفـی می گـردد؛  گونه هـای شـفاعت بـرای و کسـی شـهادت ندهـد، همـۀ  گـر  پـس ا

از  برخـی  در  و حّتـی  ـی 
ّ
کل بـه صـورت  بـرای شـفاعت،  کافـر  نبـودن  بـه سـبب سـزاوار  یعنـی 

کـردن عـذاب نیـز  مرتبه هـای عـذاب، از آن بی بهـره می شـود. بنابرایـن، شـفاعت بـرای سـبک 

کتـاب عزیـز خداونـد، بـا ایـن  کـه در  گشـته اسـت؛ چنـان  کـه منتفـی  از مرتبه هـای آن اسـت 

خ اسـت، نـه  کافـر شـدند، آنـان را عـذاب دوز کـه  کسـانی  گفتـار خـدای تعالـی نفـی شـده اسـت: »و 

ـــه آن را  ک ـــی دارد  ـــا را وام ـــه آن، م ـــت ب ـــن جماع ـــپردن ای ـــا سرس ـــمریم؛ اّم ـــی نمی ش ـــی ارزش و احترام ـــن روایت ـــرای چنی ـــا ب 1. م
ـــم. ی حّجـــت آور
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حکـم شـود بـر آن هـا ]بـه مـرگ[ تـا بمیرنـد و نـه عذابـش از آن هـا سـبک شـود. ایـن چنین هر ناسپاسـی را سـزا 

]فاطـر/36[ می دهیـم.« 

کفر ورزیدند[ عذاب  کردند ]و شرک و  که ستم  کسانی  و نیز با این سخن خدای تعالی: »و چون 

گران خواهد آمد،[ نه عذابشان سبک شود و نه مهلت داده شوند.« ]نحل/85[ را ببینند، ]بر آن ها 

 و نیـز بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »در آن ]لعنـت و عـذاب[ جاویداننـد؛ عذابشـان سـبک نشـود 

و مهلتشان ندهند.« ]بقره/162؛ آل عمران/88[

گویند: ›پروردگارتان  خ  که در آتشـند به نگهبانان دوز و نیز با این سـخن خدای تعالی: »و آنان 

گوینـد: ›آیـا پیامبـران شـما بـا نشـانه ها و حّجت هـای  گردانـد.‹  را بخوانیـد تـا یـک روز از عـذاب مـا سـبک 

روشـن نـزد شـما نمی آمدنـد؟‹ گوینـد: ›چـرا.‹ گوینـد: ›پـس خـود بخوانیـد ]و دعـا کنیـد[ و دعـای کافران جز 

گمراهی و تباهی نیست.« ]غافر/49 و 50[ در 

کـه زندگـی ایـن جهـان را بـه بهـای آن  و نیـز بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »اینـان همـان کسـانند 

جهـان خریدنـد؛ پـس عذابشـان سـبک نگـردد و یـاری نشـوند.« ]بقـره/86[

گرفته انـد  کـه دیـن خـود را بـه بـازی و سـرگرمی  کسـانی را  و نیـز بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و 

گـذار؛ و بـا آن )قـرآن( یـادآوری کـن و پنـد ده تـا کسـی بـه سـبب  و زندگـی ایـن جهـان آنـان را فریفتـه اسـت، وا

گر هر  کـه او را جـز خدا دوسـت و شـفاعت گری نباشـد، و ا ک نشـود،  کارهـای ]بـد و نـاروای[ خویـش دچـار هـا

کنـد؛ آن هـا را بـه  کرده انـد، دچـار ها کـه بـه سـبب آن چـه  بازخریـدی برابـر آن بدهـد، از او نسـتانند. ایناننـد 

ک اسـت.« ]انعـام/70[ کفـر می ورزیدنـد، آشـامیدنی ای از آب جوشـان و عذابـی دردنـا کـه  سـزای آن 

کرده اسـت؛ مگر اهل دسـت  که  کاری اسـت  گرو  کسـی در  و نیز با این سـخن خدای تعالی: »هر 

گوینـد: ›مـا  خ درآوْرد؟‹  کـه در بهشـت ها باشـند، می ُپرسـند، از بزهـکاران: ›چـه چیـز شـما را بـه دوز راسـت؛ 

از نمازگـزاران نبودیـم؛ و بینـوا را طعـام نمی دادیـم؛ و بـا یاوه گویـان یـاوه می گفتیـم؛ و روز پـاداش را دروغ 

می انگاشـتیم تـا مـا را مـرگ فرارسـید.‹ پـس شـفاعت شـفیعان بـه آن هـا سـود ندهـد.« ]مّدّثـر/38- 48[

کـه دل هـا بـه  گاه  و نیـز بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و ایشـان را از آن روز نزدیـک بیـم ده، آن 
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کـه غمگیـن و ُپـر از اندوه انـد؛ سـتمکاران را هیـچ دوسـت نزدیـک و دلسـوزی نیسـت   گلوهـا رسـد، در حالـی 

که سخنش ]در بارۀ آن ها[ پذیرفته شود.« ]غافر/18[ کننده ای  و نه شفاعت 

خ برانیـم. تـوان شـفاعت  و نیـز بـا ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و بزهـکاران را تشـنه بـه سـوی دوز

گرفتـه باشـد.« ]مریـم/86 و 87[ کـه از نـزد خـدای رحمـان پیمانـی  ندارنـد، مگـر کسـی 

گرامـــی، اســـتثنا بـــه صـــورت منقطـــع اســـت و مقصـــود از پیمـــان، شـــهادت  در ایـــن آیـــۀ 

گـــزاردن حـــّق آن اســـت؛ یعنـــی شـــفاعت جـــز بـــرای مؤمـــن نباشـــد. بـــه ال الـــه اال اهلل و 

بنگریـد بـه: الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 154/11 ]102/11-103[؛ أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل 

ی: 48/2 ]40/2[؛ تفسـیر ابن کثیـر: 138/3؛ تفسـیر الخـازن: 243/3 ]232/3[� بیضـاو

کـه ابوطالـب؟ع؟ _ پنـاه بـر خـدا! _ در حـال شـرک درگذشـت، روایـت برکـۀ  پـس بـا فـرض آن 

ی بـا قـرار دادنـش در برکـۀ  کم عمـق و شـفاعت موجـود در آن بـرای سـبک سـاختن عـذاب و

بـا  کـه  و هـر حدیثـی  ناسـازگار اسـت؛  آوردیـم،  کـه  آیه هـا و حدیث هایـی  بـا همـۀ  کم عمـق، 

کوبیـده شـود. در حدیـث صحیـح مرفـوع )= از  م نسـازد، بایـد بـه دیـوار 
ّ
کتـاب و سـّنت مسـل

گر حدیثی  گردد. پس ا پیامبر( آمده اسـت: »پس از من حدیث های بسـیار برای شـما روایت 

کتـاب خـدا  بـا  کتـاب خـدای تعالـی عرضـه نماییـد؛ آن چـه  بـه  را  برایتـان روایـت شـد، آن 
کنید.«1 سازگار بود، بپذیرید و آن چه ناسازگار بود، رد 

کـه آن را  ی  کـرده، شـما را نفریبـد؛ زیـرا کتاب و کـه بخـاری آن را بـا ذکـر سـند روایـت  ایـن 

»صحیـح« می خواننـد، قوطـی سـخنان پسـت و انبـان لغزش هـا اسـت. بـه خواسـت خـدای 

کتاب، وضع آشکار آن را به شما خواهیم شناساْند. تعالی، در بحث از این 

کنون پژوهش در بارۀ ایمان سـرورمان ابوطالب _ سـام اهلل علیه _ را با قصیدۀ اسـتاد فقه و  ا

کـرده اسـت. ]الّسـنن داَرُقْطنـی: 208/4-209؛ المعجـم الکبیـر َطَبرانـی:  1. بخـاری در الّصحیـح آن را بـا ذکـر سـند روایـت 
گـون.[ گونا 97/2؛ مجمـع  الّزوائـد: 170/1؛ کنـز العّمـال: 179/1 و 196 بـا عبارت هـای 
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فلسـفه و اخالق، شـیخ بزرگمان، شـیخ محّمدحسـین اصفهانی نجفی1، پایان می بخشیم:
نور هدایت در قلب عموی مصطفی، در عین پوشیدگی بسی آشکار است.

که مقامی بس بزرگ و واال دارد. در جانش حقیقت ایمان نهفته؛ همان جانی 

ــار ذات  گنجــی اســت پنهــان، امــا آث کــه خداونــد در مقــام ذات در غیــب اســت و  همــان ســان 

مقدســش بســی روشــن اســت، ایمــان ابوطالــب نیــز چنیــن اســت.

که جز طهارت یافتگان به آن دست نرسانند. ایمان نهفته اش چنان واال است 

کامــل  ایمانــش بــه غیــب، روی پنهــان وجــود او اســت؛ امــا در نشــانه های آن، ]ایمــان[ بــه طــور 

آشــکار است.

نشانه هایش نزد صاحبان بصیرت، درخشان تر از آفتاب چاشتگاه است.

کرد. که با همۀ نیرویش از او حمایت  او سرپرست پیامبر خاتم بود 

در روزگار خود، یگانه یاور و ستون استوارش بود.

بزرگ خاندانش و پیشوای خانواده اش و پناهگاه استوار روز دشواری هایش بود.

رویاروی دشمنانش مانعی سخت و جان پناهی نیرومند در سختی هایش بود.

چه شرافت و مقام واالیی است سنگر یاسین و پناهگاه طه بودن!

که پایه های اسام برپا شد. گاه  به یاری پیامبر واال برخاست تا آن 

کار پیامبر راهنما برپا شد. کرد تا  گونه در راه او جهاد  به سخت ترین 

که زورگویان در برابرش خوار گشــتند. کافر بازداشــت، با صولتی  او را از آزار قریشــیان 

کــرد. ماجــرای ِشــعب ابوطالــب تنهــا شــاخه ای از آن همــه  بــر رنج هــا و ســختی ها صبــوری 

محنــت اســت.

چه نیکو یاور و پشتوانه و سرپرستی برای سرور بشر!

که شرافت سرپرستی آن رسول دعوتگر نصیبش شد. او را همین فخر بس 

زبان رسایش در ستایش پیامبر از شمشیر بر سر دشمنانش تیزتر بود.

کنده است. که جهان را از نور آ او را نثر و نظمی است 

و از ایمان قلبی و هدایت یافتگی اش از جانب پروردگار حکایت دارد.

که به خواست خدای تعالی شرح حالش خواهد آمد. 1. از شاعران غدیر در سدۀ چهاردهم 
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اّم الُقرٰی ]= مّکه[ را با نور خویش روشن ساخت و هر پرتو نوری از طور او است.

که او پدِر نورها و مطلع آفتاب و ماه ]= امامان[ بود؟ چگونه چنین نباشد، 

که مشرِق همۀ مشرق ها است؟ ع[ ستاره و ماه و خورشید بود. و چرا نباشد،  سرآغاز ]طلو

بلکه پدر در پدر، همگی خورشید شوکت و صاحبان عرش عّزت بودند.

پشت در پشت، واالیی را از آن بزرگان به ارث برده بود.

که چه شرافت اصیلی! ک ترین شاخۀ دودمان درخت شاخ گستر خلیل بود. وه  پا

بزرگ ترین شریِف فرزندان عدنان و پناه ایشان در سختی های روزگار بود.

که از چکاد بیت معمور و آسمان های برین فرازتر است. چنان بلندایی دارد 

کــه وی سرپرســت مصطفــی و پدر جانشــینان پیامبــر، آن راهنمایان  چگونــه ایــن ســان نباشــد، 
مبــارک، بود؟

نیز پدر وصّی پیامبر و جعفر طّیار بود. به هستی ام سوگند! این منتهای افتخار است.

گرفت؛ بلکه آسمان از او روشن شد. از نور او سرزمین بطحا پرتو 

کم فروغ ُسها است. کنار نور سیمایش همانند ستارۀ  خورشید در آسمان، در 

کــه نــور خــدای واالی بریــن، از ]فــروغ[ چهــرۀ وی بــرای خاندانــش  گونــه نباشــد،  چگونــه ایــن 
تجّلــی نمــود؟

کرامتی رسید. کرامت یافته، بر همگان سیادت یافت و با این سیادت، به هر  در مّکۀ 

بلکه او افتخار مّکه و شرف مشعر و منا و عرفات بود.

کعبۀ ایمان به شمار می رفت. قبلۀ آرزوها و آرمان ها و رکن مستجار 

کار خویش را به سامان و انجام رساند. در حمایت سیادت و هیبت او، دعوتگر حق توانست 

گر وی نبود، دعوت پیامبر برگزیده به انجام نمی رسید؛ پس او پایۀ دین خدا است. ا

کند؟ که سایۀ خدا میان مردمان، در سایۀ او توانست به اسام دعوت  چگونه چنین نباشد، 

که جز او دیگری را نرسیده است. اسام در پناه حمایت او انتشار یافت. و این افتخاری است 

گشت و همین در بلندرتبگی اش بس است. رایت دین با هّمت واالی او برافراشته 

کــه فخــر، خــود، بــا آن هــا بــه واالیــی رســد؛ نشــان های نیکــی بــه یــادگار  از افتخاراتــی بهــره دارد 
کــه مایــۀ زینــت آثــار اســت. دارد 

که ستایش از وصف او درمی ماند. که وی را می ستاییم؛ همو  این است ابوطالب 
مقام وی از هر مدحی فراتر است؛ اما زندگی بخش دل ها است.
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_ تا پایان قصیده _

وانـش پـاک بـاد! _ در  نیـز عالمـۀ حّجـت، شـیخ مـا، شـیخ عبدالحسـین صـادق عاملـی _ ر

قصیده ای سروده است:
گر او نبود، مسلمانان پشتوانه نداشتند و نه چشمۀ دین حنیف در راه خویش جاری می گشت. ا

کــه توانایــی داشــت، بهتریــِن شهرنشــینان و صحرانشــینان ]= نیکوتریــن بشــر[ را  تــا جایــی 
ــت. ــود داش ــان خ ــون ج ــرد و او را چ ک ــت  ــاه داد و حمای پن

آن دفــاع سرســختانه از پیامبــر، نــه بــه پــاس پیونــد خویشــاوندی و بــه جنبــش و جــوش آمــدن 
رگ آن پیونــد،

کــه ســروده های اعجاب انگیــز و رنگیــن وی بــه ایــن معنــا  بلکــه بــرای رضــای خــدا بــود؛ چنــان 
گشوده و آن را با معنای بلند شگفت، بازگو می کند. لب 

گشت و روز روشنش بر او سیاه شد. پس از وی، مّکه با آن فراخی بر رسول خدا تنگ 
کــه دســت رد بــه  ع بــرای عمویــش دعــای خیــر می نمــود؛ دعایــی  از ایــن روی، پیامبــر بــا تضــّر

کننــده اش نخــوَرد. ســینۀ دعــا 
کــه مایــۀ نجــات او اســت، بــر  ک نبــود، مصطفــی آن ســخنان را  گــر جــان عمــوی مصطفــی پــا ا

ــد. ــان نمی ران زب
آن ســال که عمو و همســر پیامبر درگذشــتند، وی با اندوه به ســر برد و بر آن دو گریســت.

گریســت و روزش تیره تــر  کــه مصطفــی یــک ســال در ســوگ او  چــه بــزرگ ایمانــی داشــت آن مــرد 
از شــب بــود!

کــه آغازشــان مرتضــی اســت و پایانشــان  کنــده گشــت  از پشــت او نــور همــۀ پیشــوایان برآمــد و پرا
ذخیــرۀ االهی.

گوشـــه ای از نشـــانه های   ایـــن اســـت ابوطالـــب، بـــزرِگ ابطـــح ]= مّکـــه[؛ و ایـــن بـــود 
ی. ایمان ناب و

کــه آن را[ بــرای ُجســتن خشــنودی  »مــا آن را بــر آنــان ننوشــتیم ]و مقــّرر نکردیــم[ جــز ]ایــن 

کردنــد1.« ]حدیــد/27[ خــدای اختــراع 

کـه از ایـن  1. آن چـه آوردیـم، ترجمـۀ آیـه اسـت؛ امـا ظاهـرا جنـاب مؤلـف معنـای فهمیـده شـده از سـیاق آیـه را در نظـر دارد 
قـرار اسـت: » مـا ایـن مطالـب ]در بـارۀ ایمـان ابوطالـب[ را بـرای شـما ننوشـتیم، مگـر بـرای جسـتن خشـنودی خـدا ]نـه از 

روی تعّصـب و هـدف باطـل[. )ن.(
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کـــه پیامبـــر مـــا راســـتگو و بـــر حـــق اســـت  کننـــد ]  کتـــاب ]=جهـــودان و ترســـایان[ یقیـــن  »تـــا اهـــل 

کـــه نظیـــر آن در تـــورات و انجیـــل هســـت[ و  و آن چـــه می گویـــد، از وحـــی می گویـــد، چنـــان 

کـــه آن چـــه  کتـــاب بشـــنوند  کـــه ایمـــان آورده انـــد، ایمـــان بیفزایـــد ]= چـــون از اهـــل  کســـانی را 

ـــک  ـــان ش ـــاب و مؤمن کت ـــل  ـــا اه ـــوند[ و ت ـــتوارتر ش ـــر و اس ـــت، دلگرم ت ـــق اس ـــت، ح گف ـــا  ـــر م پیامب

نکننـــد.«1 ]مّدّثـــر/31[

کـــه پـــس از آنـــان )مهاجـــران و انصـــار( آمدنـــد ]= مســـلمیِن بعـــد[ می گوینـــد:  کســـانی  »و ]نیـــز[ 

گرفته انـــد، بیامـــرز و در  کـــه بـــه ایمـــان بـــر مـــا پیشـــی  ›پـــروردگارا! مـــا و آن بـــرادران مـــا را 

ــو رؤوف  ــا تـ ــروردگارا! همانـ ــه. پـ ــد، منـ ــان آورده انـ ــه ایمـ کـ ــانی را  کسـ ــِی  ــا بدخواهـ ــای مـ  دل هـ

و مهربانی.« ]حشر/10[

کتـاب، اهـل تحقیـق و  1. سـخن در ایـن آیـه نیـز هماننـد پانوشـت پیشـین اسـت. گویـا مقصـود جنـاب مؤلـف از اهـل 
ابوطالـب اسـت. )ن.( ایمـان  بـه  آورنـدگان  ایمـان  از مؤمنـان،  مـراد  و  کتابخـوان اسـت  جماعـت 
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29. فرشته ای به دشنام گوی خلیفه پاسخ می دهد

یوسـف بـن ابی یوسـف )اآلثـار: ص208( از پـدرش یعقوب بن ابراهیم قاضـی، از ابوحنیفه 

کـرده اسـت: »مـرا خبـر رسـیده کـه مـردی بـه ابوبکـر دشـنام گفـت. ابوبکـر؟ضر؟ بردبـاری  روایـت 

پیامبـر  گفـت.  پاسـخ  مـرد  آن  بـه  ابوبکـر  بـود. سـپس  یـد. پیامبـر؟ص؟ هـم آن جـا نشسـته  ورز

ی را  گفـت: ›آن مـرد مـرا دشـنام داد و تـو برنخاسـتی؛ اّمـا چـون مـن پاسـخ و برخاسـت. ابوبکـر 

دادم، برخاسـتی!‹ پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›فرشـته ای بـه جـای تـو پاسـخ مـی داد و چـون خـودت 

گفتی، آن فرشته رفت؛ و من نیز برخاستم.‹« پاسخ 

ایـن خبـر را احمـد )المسـند: 436/2 ]177/3[( از طریـق ابوهریـره بـا ذکـر سـند، بدیـن گونه 

کـه آن جـا نشسـته بـود،  آورده اسـت: »مـردی بـه دشـنام گویی ابوبکـر پرداخـت. پیامبـر؟ص؟ 

گشـود. چـون آن مـرد دشـنام فـراوان داد، ابوبکـر برخـی از  دچـار شـگفتی شـد و لـب بـه تبّسـم 

ی رسـاند  گفت. پیامبر؟ص؟ به خشـم آمد و برخاسـت. ابوبکر خود را به و سـخنانش را پاسـخ 

و گفـت: ›ای رسـول خـدا! او مـرا دشـنام مـی داد و تـو نشسـته بـودی. چون برخی از سـخنانش 

کـه بـه جایـت  را پاسـخ گفتـم، بـه خشـم آمـدی و برخاسـتی!‹ فرمـود: ›همـراه تـو فرشـته ای بـود 

گفتـی، شـیطان فـرود آمـد؛ و مـن  پاسـخ می گفـت. چـون تـو برخـی از سـخنان آن مـرد را پاسـخ 

با شـیطان ننشـینم.‹«
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امینـی گویـد: مـا طریـق رسـیدن حدیث به ابوحنیفـه را درنیافتیم تا میزان درسـتی اش را 

بـا  کنـد،  کفایـت  آن  بـودن  بـرای سسـت  تنهایـی،  بـه  ابویوسـف قاضـی،  اّمـا شـاید  بدانیـم. 

س: »راسـتگو بود؛ اّما 
ّ

ی؛ همچون سـخن فال گفته شـده در بارۀ و عنایت به برخی از سـخنان 

بسـیار خطـا می کـرد.« و سـخن ابو َحْفـص: »راسـتگو، اّمـا دارای اشـتباه فـراوان بـود.« و سـخن 

کرده انـد.« و سـخن یحیـی بـن آدم: »ابویوسـف  ی را تـرک  یـخ الکبیـر: 397/8[: »و بخـاری ]الّتار

کسـی را نپذیرم  گواهی  گفت: ›من  گواهی اش را نپذیرفت و  گواهی داد. شـریک  نزد شـریک 

کـه اّدعـا دارد نمـاز جزء ایمان نیسـت.‹« و سـخن ابن  َعدّی ]الکامل فی ضعفـاء الّرجال: 144/7[: 

ی از ضعیفان روایت می کند.« »و

گفته اسـت:  که او را سسـت شـمرده و نیز به مردی  و سـخن ابن مبارک با سـند صحیح 

گـر پشـت سـر ابویوسـف نمـاز خوانـده ای و می دانـی چـه نمازهایـی بـوده، آن هـا را دیگربـار  »ا

گـر از آسـمان بـه زمیـن افتـم و پرنـدگان مـرا برباینـد یـا بـاد مـرا بـه  بخـوان!« و نیـز گفـت: »هرآینـه ا

کنـم.« و نیـز مـردی  کـه از او روایـت  جایـی دور فروانـدازد، برایـم دوست داشـتنی تر از آن اسـت 

داد:  پاسـخ  او  و  محّمـد؟«  یـا  ابویوسـف  اسـت:  راسـتگوتر  »کدام یـک  گفـت:  ابن مبـارک  بـه 

بـن  عبـداهلل  سـخن  و  اسـت!«  دروغگوتـر  کدام یـک  بگـو:  اسـت؛  راسـتگوتر  کدام یـک  »نگـو: 

سـخن  کـه  مـردی  بـه  َوکیـع  سـخن  و  فاسـقان.«  زمـرۀ  در  بـود  فاسـقی  »ابویوسـف  یـس:  ادر

ابویوسـف را نقـل می کـرد: »آیـا از خداونـد تقوا نمی ورزی؟ نزد خداوند؟زع؟ با سـخن ابویوسـف 

که به ابویوسـف  احتجاج می ورزی؟« و سـخن ابوُنَعیم فضل بن ُدَکین: »از ابوحنیفه شـنیدم 

مـن  کـه  می بندیـد  مـن  بـر  دروغ  سـخنان  کتاب هـا  ایـن  در  چقـدر  شـما!  بـر  ›وای  گفـت: 

ی ثقه بود؛  نگفتـه ام؟‹« و سـخن یحیـی بـن معین: »حدیث ابویوسـف را ننویسـند.« و نیـز: »و

اّما بسیار دچار اشتباه می شد.«

کـردن از ابویوسـف روا نباشـد؛ زیـرا مـال یتیمـان را بـه  و سـخن یزیـد بـن هـارون: »روایـت 

مضاربـه مـی داد و سـود آن را بـرای خویـش برمی داشـت.« و سـخن ابن ابی کثیـر، هم پیمـان 
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ک سپردند: که ابویوسف را به خا گاه  بنی حارث ]بن  َکْعب[ یا نظام، آن 
گور یعقوب )= ابویوسف( از نخستین باران بهارِی جاری و انبوه سیراب باد!

که شراب را پس از حرمتش حال ساخت. کرد  آن قدر در قیاس با ما به لطف رفتار 

کام نمی گرفت، گر زمانش سپری نمی شد و مرگ او را در  ا

کار می گرفت که دوشیزگان و پسرکان نیز بر ما حال گردند. چندان فکر خویش را در قیاس به 
)تاریــخ بغــداد خطیــب بغــدادی: 257/14؛ میــزان اإلعتــدال ]447/4[؛ لســان المیــزان: 300/6 

)]368/6[

که 4 سـال پیش از مرگش  و اّما طریق احمد؛ در آن، سـعید بن ابی سـعید مدنی اسـت 

کـه در تهذیـب الّتهذیـب )39/4 و 40 ]34/4[( آمـده اسـت.  گشـت؛ چنـان  دچـار آشـفته فکـری 

کـرده اسـت. ی آن را در همیـن اّیـام بیـان  کـه و متـن ایـن روایـت نیـز گواهـی می دهـد 

بی ادبـی  خـدا؟ص؟  رسـول  حضـور  در  دشـنام گوی  دو  هـر  آن  کـه  نیسـت  تردیـد  جـای 

کـه طبیعـِت دشـنام گفتـن اقتضـا دارد، صدای خویش را بـاال بردند؛ چرا که  نمودنـد و چنـان 

که ایمان آورده اید، آوازهای خود  کسـانی  دشـنام را آهسـته نمی دهند. خداوند فرموده اسـت: »ای 

را از آواز پیامبـر بلندتـر نکنیـد، و بـا او بلنـد سـخن مگوییـد.« ]حجرات/2[ و این آیـه در بارۀ ابوبکر و عمر 

کـه نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بگومگـو نمودند؛ چنان که حدیثـش در همین کتاب  نـازل شـد، آن گاه 

گذشت.  )223/7(

ـــور  ـــد و ادب حض ـــاری می ورزی ـــس بردب ـــان مجل ـــا پای ـــان ت ـــر همچن گ ـــد ا ـــه می ش ـــر را چ ابوبک

کار نخســـتش  کـــرده بـــود؛ و یـــا شـــاید  کـــه در آغـــاز چنیـــن  نـــزد پیامبـــر را رعایـــت می نمـــود _ چنـــان 

از روی قصـــد و اراده نبـــود؟ _ و بـــه بدرفتـــاری و آزردن رســـول خـــدا؟ص؟ بازنمی گشـــت تـــا وی از 

ـــزد او برخیـــزد؟ ن

را قطـع  کینـه  یشـۀ  تـا ر برمی خاسـت  گـر همـراه رسـول خـدا؟ص؟  ا را چـه می شـد  ابوبکـر 

از  انتقـاد  و  اعتـراض  آن  بـا  و  یـد  می ورز سـکوت  پیامبـر؟ص؟  برابـر  در  گـر  ا می شـد  چـه  کنـد؟ 

کـه  را  باقـی می نهـاد؛ همـان  را  فرشـته  آن  گـر  ا نمی کـرد؟ چـه می شـد  بی ادبـی  او  برخاسـتن 
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که خود  می پنداشـت به ابوبکر سـتم شـده؛ پس دشـنام آن مرد را پاسـخ می گفت و چون دید 

ی را وانهاد؟ او به پاسخ آن ستمگر برخاسته، و

شـگفتی مـن از ایـن سـخِن نسـبت داده شـده بـه پیامبـر خطـاب بـه ابوبکـر، در عبـارت 

گفتـی، شـیطان فـرود آمـد ... .« چگونـه  احمـد، اسـت: »چـون برخـی از سـخنانش را پاسـخ 

را بسـیار دشـنام  ی  کـه و مـرد  بـه آن  ابوبکـر  کـه  گاه  تـا آن  بـود  از شـیطان  آن مجلـس خالـی 

گفتن ابوبکر  گویا پاسـخ  گفت؛ و چون پاسـخش داد، شـیطان فرود آمد؟ پس  می داد، پاسـخ 

گویـا پیامبـر بزرگـوار محـذوری  ی!  از وسوسـه های شـیطان بـود و نـه دشـنام دادن آن مـرد بـه و

گفتـن ابوبکـر بـه او مایـۀ  جـز شـنیدن دشـنام آن مـرد بـه ابوبکـر نداشـت یـا چیـزی جـز پاسـخ 

خشـمش نبـود! ایـن چیـزی اسـت بـس شـگفت انگیز!

یـا  گشـاید  بـه بدگویـِی متقابـل  کـه زبـان  کسـی هسـت  آیـا در جهـان ملکـوت  وانگهـی 

کـه زشـتی ذاتـی دارنـد، در آن  کـی اسـت و ناسـزا و دشـنام زشـت را  کـه آن جـا جهـان پا ایـن 

کار زشـت  ایـن  بـرای  را  ایشـان  کـه  را فرشـتگانی اسـت  آیـا خـدای سـبحان  راهـی نیسـت؟ 

برانگیختـه اسـت؟ آیـا ایـن برانگیختـن تنهـا ویـژۀ ابوبکـر اسـت یـا بـرای هـر دو مؤمنـی اسـت 

کـه یکـی بـه دیگـری دشـنام دهـد و آن یـک سـکوت نمایـد؟ آیـا فرشـتگانی برانگیختـه شـدند 

گوینـد؟ مـن در هیـچ یـک از ایـن مـوارد بـه  کننـدۀ رسـول خـدا؟ص؟ را پاسـخ  تـا مشـرکان هجـو 

روایتـی برنخـورده ام؛ و ایـن موضـوع از مسـائل عقالنـی نیـز نیسـت تـا برهـان به کمـک آن آید؛ با 

کیفـر  کـه  م اسـت 
ّ
کاری را زشـت می شـمارد، مسـل کـه عقـل سـلیم چنیـن  چشم پوشـی از ایـن 

دشـنام گوی سـتمگر تـا روز قیامـت بـه تأخیـر افکنـده می شـود. و اّمـا ایـن از سـخنان پسـت 

گردد و بازداشـته  که سـتمگر آن را نشـنود تا ادب  گویند  گونه ای پاسـخ  که دشـنام را به  اسـت 

کـس دیگـر نیـز نشـنود تـا بـرای  شـود؛ سـتم دیده نشـنود تـا سـوزش جانـش فرونشـیند؛ و هیـچ 

کشـد! آری؛  کار زشـت خویـش دسـت  آن زشـت کردار رسـوایی بـه بـار آورد و شـاید آن فـرد از 

یـخ بغـداد: 280/5( از طریـق سـهل بـن صقیـن، از ابوهریـره بـه نحـو مرفـوع  خطیـب بغـدادی )تار )50(
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کرده اسـت: »همانا خدای تعالی را در آسـمان هفتاد هزار فرشـته اسـت  )= از پیامبر(  روایت 

کـه دشـنام گویان ابوبکـر و عمـر را لعـن می کننـد.«

گفتـه اسـت: »سـهل حدیث سـاز اسـت.« بنگریـد بـه آن  البّتـه خـود خطیـب در پـی آن 

کتاب )328/5( آوردیم. چه در همین 

30. خطبۀ پیامبر؟ص؟ در فضیلت خلیفه
گفتـــۀ پیامبـــر: همـــۀ درهـــا ]بـــه مســـجد مـــن[را  بخـــاری در )الصحیـــح: 242/5 ]1337/3[ بـــاب 

ببندیـــد جـــز دِر ابوبکـــر؛ و 44/6 ]1417/3[ بـــاب هجـــرت( از طریـــق ابوســـعید ُخـــْدری بـــا ذکـــر ســـند 

ـــد  ـــا خداون ـــود: ›همان ـــد و فرم ـــه خوان ـــردم خطب ـــرای م ـــدا؟ص؟ ب ـــول خ ـــت: »رس ـــرده اس ک ـــت  روای

کـــه نـــزد او اســـت؛ و آن بنـــده آن چـــه را  کـــه دنیـــا را برگزینـــد یـــا آن چـــه را  بنـــده ای را اختیـــار داد 

ـــۀ او در شـــگفت شـــدیم. ابوبکـــر  گری گریســـت و مـــا از  ـــد.‹ پـــس ابوبکـــر  ـــزد او اســـت، برگزی کـــه ن

ی خبـــر داد، خـــودش  کـــه رســـول خـــدا؟ص؟ از و کـــه آن بنـــده  یافتـــه بـــود  کـــه داناتریـــِن مـــا بـــود، در

کـــه رســـول  کـــس اســـت  ــار یافتـــه بـــود[. ابوبکـــر همـــان  بـــود ] کـــه میـــان زندگـــی و مـــرگ اختیـ

ـــش  ـــاق اموال ـــت و انف ـــه در مصاحب ک ـــردم  ـــس از م ک ـــه آن  ـــود: ›هرآین ی فرم ـــارۀ و ـــدا؟ص؟ در ب خ

ــش  ــروردگار خویـ ــز پـ ــی جـ کسـ ــتم  ــر می خواسـ گـ ــت. ا ــر اسـ ــت دارد، ابوبکـ ــر مّنـ ــن بیش تـ ــر مـ بـ

را دوســـت ویـــژۀ خـــود ســـازم، ابوبکـــر را برمی گزیـــدم؛ اّمـــا او بـــا مـــن پیونـــد بـــرادری و دوســـتِی 

کـــه بســـته شـــود؛ مگـــر دِر ابوبکـــر!‹« اســـالمی دارد. هیـــچ دری در مســـجد نماَنـــد، جـــز ایـــن 

یخ مدینة دمشـق: 246/30[ این جمله افزوده شـده اسـت: »پس  کر ]تار در عبارت ابن عسـا

گرداَنـد.« در عبـارت رازی )الّتفسـیر الکبیـر: 347/2  کـه پیامبـر او را خلیفـۀ خویـش  دانسـتیم 

انفـاق  و  ابوُقحاَفـه در مصاحبـت  فرزنـد  از  بیـش  مـردم  از  یـک  آمـده اسـت: »هیـچ   )]46/7[

مالـش بـر مـا مّنـت نـدارد.«

کـه آن چـه  215( بنگریـد تـا یقیـن بیش تـر یابیـد  کتـاب )202/3-  گویـد: بـه همیـن  امینـی 

کـف  در بـارۀ خبـر دروغیـن بسـتن درهـا در ایـن روایـت آمـده، چـه حالـی دارد؛ و نیـز هیاهـو و 
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یابید. زدن های ابن تیمّیه را در آن جا در

اّمـا باقی مانـدۀ حدیـث؛ بخشـی از آن، سـخن ابوسـعید اسـت: »ابوبکـر داناتریـِن مـا  و 

کـس سـخن رسـول خـدا؟ص؟ را شـنید و  از آِن ابوبکـر نبـود؛ بلکـه هـر  بـود.« ایـن دانـش تنهـا 

یافـت، این را دانسـت  ] که وفات پیامبر نزدیک اسـت[؛ همان  گفتـارش در حّجـة الـوداع را در

گویم.« و دیگر سـخنان  که فراخوانده شـوم و پاسـخ  که در آن، فرمود: »نزدیک اسـت  گفتاری 

کـه تنهـا خلیفـه ایـن  کنیـم  گذشـت. فـرض  ـد نخسـت 
ّ
کـه در مجل نزدیـک بـه ایـن مضمـون 

کـه مایـۀ افتخـار باشـد؟ آیـا مشـکلی فقهـی یـا  یافـت؛ اّمـا ایـن چـه دانشـی اسـت  مطلـب را در

فلسـفی یـا مطلبـی پیچیـده از دانش هـای دیـن را حـّل و بیـان می کنـد و یـا نکتـه ای نهفتـه 

بـه فـرض  و  از این هـا نیسـت؛  ایـن دانـش، هیـچ یـک  را می گشـاید؟ در  آفرینـش  رازهـای  از 

کـه مقصـود رسـول خـدا؟ص؟ از آن سـخن،  ی توّجـه یافتـه  کـه و صّحـت تنهـا نشـان می دهـد 

خـود او اسـت. شـاید ابوبکـر پیش تـر همیـن را شـنیده بـود و در ایـن هنـگام، آن را بـه یـاد آورد. 

کـه بـر آن نتـوان افـزود؛  ـد هفتـم، هنـگام بحـث از داناتـر بـودن ایـن مـرد، مطالبـی آوردیـم 
ّ
در مجل

پـس بـه آن جـا بنگریـد.

و اّمـا ایـن سـخن: »هرآینـه آن کـه بیـش از همـۀ مـردم در مصاحبـت و انفـاق دارایـی اش بر 

کسـی در مصاحبـت بـا پیامبـر؟ص؟ و انفـاق  مـن مّنـت دارد، ابوبکـر اسـت.« چـه مّنتـی بـرای 

کنـد، به سـود خود او اسـت، و هر  کـه کاری نیـک و شایسـته  دارایـی اش در راه دعـوت وی اسـت؟ »هـر 

نیسـت.«  سـتمگر  بنـدگان  بـه  تـو  پـروردگار  و  اسـت،  او  خـود  زیـان  بـه  کنـد،  ناشایسـت  و  بـد  کاری  کـه 

کنید.« ]اسـراء/7[  کنید، به خود  گر بـدی  کنیـد، بـرای خودتـان نیکی می کنید و ا گـر نیکـی  ]فّصلـت/46[ »ا

کـه آنـان را دعـوت و هدایـت و پیراسـته نمـود؛  کـه بـر همـۀ بشـر مّنـت نهـاد   ایـن رسـول خـدا بـود 

گـر کسـی بـا وی مصاحبـت نمـود و یـاری اش کـرد، صـالح خـود را در نظـر گرفت و بـرای خود  و ا

کـه اسـام آورده اند؛ بگو: به اسـام خود بـر من مّنـت منهید؛ بلکه  خیرخواهـی کـرد: »بـر تـو مّنـت می نهنـد 

ایمـان خـود[ راسـتگویید.«  گـر ]در  ا ایمـان راه نمـوده اسـت،  بـه  را  کـه شـما  بـر شـما مّنـت می نهـد  خـدای 
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کـه در میانشـان پیامبـری از خودشـان برانگیخـت  ]حجـرات/17[ »بـه راسـتی خـدای بـر مؤمنـان مّنـت نهـاد 

کشـان می سـازد و کتاب و حکمتشـان می آموزد، در حالـی که پیش از آن  کـه آیـات او را بـر آنـان می خواَنـد و پا

گمراهی آشکاری بودند.« ]آل عمران/164[ هرآینه در 

گذشــته، مّنــت داشــتن ابوبکــر بــر پیامبــر در انفــاق مالــش، ســالبه بــه انتفــاع  از ایــن 

ــال،  ــت ح ــر حقیق ــو را ب ــه زودی ت ــد[؛ و ب کن ــاق  ــه انف ک ــت  ــی نداش ــون مال ــت ]چ ــوع اس موض

واقف خواهیم ساخت. 

ـد سـوم شـما را بـر حقیقتـش 
ّ
کـه در دنبالـۀ روایـت آمـده، در مجل و ماجـرای دوسـتِی ویـژه 

گاه سـاختیم. حدیـث سـاختگی دیگـری نیـز بـا ایـن روایـت در  و اینکـه سـاختگی اسـت، آ

کـس  ری از طریـق ُاَبـّی بـن  َکْعـب آورده اسـت: »آن 
َ

تعـارض اسـت.آن حدیـث را حافـظ ُسـّک

کـه پنـج شـب پیـش از  کـه نزدیک تریـن دیـدار را بـا پیامبرتـان؟ص؟ داشـت، مـن بـودم  از مـردم 

کـه دو دسـتش را زیـر و زبـر می کـرد و می فرمـود: ›هرآینـه هیـچ  ی رفتـم و دیـدم  وفاتـش نـزد و

کـه از اّمـت خویـش دوسـتی ویژه نگیرد؛ و دوسـت ویژۀ من از ایـن اّمت، ابوبکر  پیامبـری نبـود 

کـه ابراهیم  بـن ابی ُقحاَفـه اسـت. هـال که خداوند مرا دوسـت ویژۀ خود سـاخت، همان سـان 

ِضـره تألیـف محـّب طبـری: 83/1 ]110/1[؛ إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری  یـاض الّنَ را.‹« )الّر
تألیـف َقْسـَطالنی: 83/6 ]169/8[(

نیـز حدیـث سـاختگی دیگـری را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 201/8[ از طریـق ابوامامـه آورده 

کـه ابراهیـم را؛ و دوسـت ویـژۀ  اسـت: »همانـا خداونـد مـرا دوسـت ویـژۀ خـود سـاخت، چنـان 

مـن، ابوبکـر اسـت.« )کنـز العّمـال: 138/6 ]548/11[(

نیـز حدیـث سـاختگی دیگـری را ابوُنَعیـم از طریـق ابوهریـره آورده اسـت: »هـر پیامبری را 

در اّمتش دوستی ویژه است؛ و دوست ویژۀ من، ابوبکر است.« )کنز العّمال: 140/6 ]553/11[(

که در زنجیرۀ حدیث های سـاختگی، بعضی با دیگری تعارض می یابد؛  چنین اسـت 

کـدام نیـرو و تـوان خویش را  زیـرا هـر یـک از سـازندگان آن هـا از کار دیگـری بی خبـر اسـت و هـر 
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در بافتـن دروغ هـا دارد: »و خـدا از آن چـه می کننـد، غافل نیسـت.« ]بقره/144[

یان سـند این حدیث اسـت، به سـبب وجود اسماعیل  پیش از همۀ این ها، اشـکال راو

ِی ماِلک. یس، خواهرزاده و داماد و راو بن عبداهلل ابوعبداهلل بن ابی او

کاره نیست.«  گوید: »وی راستگو است؛ اّما عقلش ضعیف است و این  ابن ابی  َخْیَثمه 

گـزارش یـا  یعنـی: حدیـث را بـه نیکـی روایـت نکنـد و نتوانـد آن را بـدون بهـره وری از نوشـته اش 

پـدرش ضعیفنـد.« ابن معیـن ]معرفـة  گفتـه اسـت: »وی و  بـن صالـح  قـراءت نمایـد. معاویـة 

گویـد: »او و پـدرش حدیـث می دزدنـد.« ابراهیـم بـن جنیـد، از یحیـی بـن معیـن  الّرجـال: 65/1[ 

کـرده اسـت: »وی پریشـان حدیث اسـت و دروغ می گویـد و اعتبـار نـدارد.« نسـائی ] کتـاب  نقـل 

الّضعفـاء و المتروکیـن: ص51[ او را ضعیـف شـمرده و در جـای دیگـر، غیـر ثقـه دانسـته اسـت. 

کـه نزدیـک اسـت بـه تـرک وی  کـرد  گویـد: »نسـائی آن قـدر در بـارۀ وی چـون و چـرا  کائـی 
َ
ل

َ
ال

انجامد؛ شـاید برای وی چیزی آشـکار گشـته که نزد دیگران روشـن نیسـت؛ چرا که گفتار همۀ 

اینـان تنهـا بـه ضعـف وی می انجامـد.« ابن  َعـدّی ]الکامل فـی ضعفـاء الّرجـال: 323/1[ گوید: »وی 

از دایی اش حدیث های غریب روایت نموده که کسی آن ها را از وی نپذیرد.«

ی از دایـی اش ]= ماِلـک[ آورده، از همـان روایت هـای  کـه و گویـد: ایـن روایـت  امینـی 

غریـب اسـت.

کــه  گفتــه اســت: »از نصــر بــن ســلمۀ َمــْرَوزی شــنیدم  کــرده و  دوالبــی در الّضعفــاء از او یــاد 

یــس دروغگــو بــود و مســائل ابن وهــب را از ماِلــک روایــت می کــرد.« عقیلــی )الّضعفــاء  ابن ابی او

یــس بــه دو پــول ســیاه نمــی ارزد؛  کــه ابن ابی او کــرده  الکبیــر ]87/1[( از یحیــی بــن معیــن نقــل 

گفتــه اســت: »او را در حدیــث صحیــح برنمی گزینــم.« اســماعیلی در المدخــل  و داَرُقْطنــی 

کردنــش را  کــه یــاد  گفتــه اســت: »سبکســری هایی را بــه او نســبت داده انــد  از او یــاد نمــوده و 

دوســت نمــی دارم.«
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ی  ّ
کنـاره گرفته ایم.« ابن   َحـْزم در الُمحل برخـی نیـز گفته انـد: »بـرای پایـداری بر سـّنت، از او 

یـس حدیث سـاز  کـه ابن ابی او گویـد: »ابوالفتـح َاْزدی از سـیف بـن محّمـد، برایـم بیـان نمـود 

که  یس شـنیدم   َمة بن شـبیب  آورده اسـت: »از اسـماعیل بن ابی او
َ
بود.« نسـائی از طریق َسـل

می گفـت: ›چـه  بسـا هـرگاه مـردم مدینـه در چیـزی  میان  خویش  اختـالف  می کردند، بر ایشـان  

حدیثی  می ساختم.‹« )تهذیب الّتهذیب:312/1 ]272/1[(

ی )مقّدمـۀ شـرح صحیـح مسـلم ]14/1[( گفتـه  کـه نـوو آیـا گزافه گویـی و باطل پـردازی نیسـت 

کـه پـس از قـرآن عزیـز،  کنـد! _ اّتفـاق نظـر دارنـد  اسـت: )؟(»دانشـوران _ خدایشـان رحمـت 

صحیـح بخـاری و صحیـح مسـلم درسـت ترین کتاب هاینـد.« آیـا کتابـی کـه چنیـن حدیثـی دارد 

یـان سـندش چنیـن اسـت _ و ایـن سـبک تریِن سـخنان باطـل آن اسـت _  و شـرح حـال راو

گزاف و سـنگین  گفتاری اسـت  کتاب باشـد؟  که پس از قرآن، درسـت ترین  شایسـتگی دارد 

کتـاب بـه اّتفـاق نظـر همـگان چنیـن  گـر جایـگاه درسـت ترین  کـه از دهان هاشـان بـرون آیـد! ا

اسـت، پـس جـز آن در بـازار اعتبـار چـه ارزشـی دارد؟

31. ستایش امیرالمؤمنین؟ع؟ در بارۀ خلیفه

کـه  کـرده  ابن جـوزی )صفـة الّصفـوه: 97/1 ]257/1[( از طریـق حسـن بـا ذکـر سـند روایـت 

کار خویـش نگریسـتیم و دیدیـم  گفـت: »چـون رسـول خـدا؟ص؟ وفـات فرمـود، در  علـی؟ع؟ 

کـس را  کـه آن حضـرت؟ص؟ ابوبکـر را در نمـاز پیـش انداخـت؛ پـس بـرای دنیـای خـود، همـان 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـرای دینمـان برگزیـد. پـس ابوبکـر را پیـش انداختیـم.« برگزیدیـم 

گونـۀ مرسـل ایـن خبـر را آورده  ِضـره: 150/1 ]188/1[( نیـز بـه  یـاض الّنَ محّب الّدیـن طبـری )الّر

و از حسـن روایـت نمـوده کـه علـی گفـت: »رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر  را بـرای نمـاز گـزاردن با مردم 

گر می خواسـت  پیـش انداخـت؛ حـال آن کـه مـرا نیـز می دیـد و مـن نـه غایب بودم و نـه بیمار؛ و ا

کـه مـرا پیـش انـدازد، چنیـن می کـرد. پـس مـا نیـز  بـرای دنیـای خویـش، همـان کـس را برگزیدیم 

که رسول خدا؟ص؟ برای دینمان برگزید.«
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گفـت:  از قیـس بـن ]َسـْعد بـن[ ُعبـاده نقـل شـده اسـت: »علـی بـن ابی طالـب بـه مـن 

›رسـول خـدا؟ص؟ چنـد شـب و روز بیمـار شـد و چـون بانگ نمـاز می دادنـد، می فرمود:“ابوبکر 

کـه  گوییـد تـا بـا مـردم نمـاز بگـزارد!” چـون رسـول خـدا؟ص؟ وفـات نمـود، نگریسـتم و دیـدم  را 

کـه رسـول  کسـی را برگزیدیـم  نمـاز پرچـم اسـالم و پایـۀ دیـن اسـت؛ پـس بـرای دنیـای خـود، 

خـدا؟ص؟ بـرای دینمـان برگزیـد؛ و بیعـت نمودیـم.‹«

کـــردن ایـــن دروغ هـــای بـــزرگ  ــر روایـــت  گســـتاخند ایـــن حافظـــان بـ گویـــد: چـــه   امینـــی 

ــن  ــا چنیـ ــق بـ ــاندن حقایـ ــی و پوشـ ــه نادانـ ــوا بـ ــن اّمـــت بینـ ــاده دالن ایـ ــن سـ و زشـــت و فریفتـ

کـــه ایشـــان چیره دســـتان فـــّن حدیثنـــد و شـــناخت خدشـــه ها   ســـخنان ناراســـت؛ حـــال آن 

و ضعف های این روایات ساختگی بر آنان پوشیده نیست!

دهـای ایـن کتـاب ما چه بسـیار خبرهایی را می یابند 
ّ
آری؛ پژوهنـدگان در ال بـه الی مجل

م و قطعی نزد همگان، حدیث 
ّ
که چنین دروغی را ناراست می سازد؛ خبرهایی از تاریِخ مسل

صحیـح، و نص هـای آشـکار از گفتـار موالمـان امیرالمؤمنیـن. چـه بسـیار فاصلـه اسـت میـان 

چنیـن سـخنان دروغـی و گفتارهـای حافظـان و موّرخـان در بارۀ سـر باززدن علـی؟ع؟ از بیعت 

بـا ابوبکـر؛ همچـون ایـن سـخن ُقْرُطبـی در المفهـم شـرح صحیـح مسـلم، در شـرح ایـن حدیـث از 

صحیـح مسـلم: »علـی را در زمـان زندگانـی فاطمـه نـزد مـردم، آبـرو و احتـرام بـود«: »مـردم علـی را 

گویـی فاطمـه پـارۀ تـن  کـه  در زمـان حیـات فاطمـه بـه خاطـر تکریـم او احتـرام می کردنـد، چـرا 

پیامبر اسـت و علی همراه همیشـگی و همسـر او بود. پس چون فاطمه وفات نمود و علی هم 

گـردان شـدند تـا او نیـز بـه همـان  بـا ابوبکـر بیعـت نکـرده بـود، مـردم از ایـن احتـرام نهـادن، روی 

بیعتـی کـه مـردم گـزارده بودنـد، درآیـد و یکپارچگی شـان را بـه پراکندگـی نکشـاَند.«

ایــن  و  امیرالمؤمنیــن، بســیار دروغ بســته اند  بــه ســرور عتــرت،  آری؛ حدیث ســازان، 

کــه عامــر بــن َشــراحیل ]معــروف بــه شــعبی[ گوید:  مطلــب نــزد همــگان روشــن گشــته؛ چنــدان 

ی دروغ بســته اند، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت.«  ــه و کــه بیــش از همــۀ اّمــت اســالم ب کــس  »آن  )56(
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بــه  از ســخناِن نســبت  داده شــده  کنــون نمونه هایــی  ا )تذکــرة الحّفــاظ ذهبــی: 77/1 ]82/1[( 

ــه  ــز ب ــّرا اســت. این هــا را نی ــار و مب ــه او از آن هــا برکن ک ــم  ی ــه _ را می آور آن حضــرت _ ســام اهلل علی

حدیث های غلّوآمیز در بارۀ فضیلت های ابوبکر بیفزایید:

32. از علی نقل شده است: »نخستین کسانی که از این اّمت به بهشت درون می گردند، 

ابوبکر و عمر هستند؛ و من و معاویه برای حسابرسی بازمی ایستیم.«

که  کسی  33. از علی، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شده است: »ای علی! برای 

ابوبکر و عمر را دشنام دهد، برات ]بهشت[ ننویس؛ زیرا آن دو سروراِن میانساالن بهشتیان، 

پس از پیامبران، هستند.« این خبر با عبارت دیگر نیز خواهد آمد.

34. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایت شـده اسـت: »پس از مـن، ابوبکر و عمر 

خلیفـه هسـتند و از آن پـس، اختالف می افتد.«

35. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »ای علـی! سـه بـار از 

کـه ابوبکـر را پیـش انـدازد.« خداونـد خواسـتم تـا تـو را پیـش انـدازد؛ اّمـا جـز ایـن را نپذیرفـت 

بـه  نهانـی  کـه  آن  ننمـود، جـز  وفـات  »رسـول خـدا؟ص؟  اسـت:  نقـل شـده  از علـی   .36

ی، ابوبکـر و آن گاه، عمـر و سـپس عثمـان و از آن پـس، مـن عهـده دار  کـه پـس از و مـن فرمـود 

بـود.« خالفـت خواهیـم 

37. از علـی نقـل شـده اسـت: »همانـا خداونـد ایـن خالفـت را بـه دسـتان ابوبکـر گشـود 

کـه پیامبـری را بـا  و سـپس بـه عمـر و عثمـان سـپرد و آن گاه، بـه مـن پایانـش بخشـید؛ آن سـان 

محّمـد؟ص؟ پایـان داد.«

کـه  گاه  38. از علـی نقـل شـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ از دنیـا بیـرون نگشـت، مگـر آن 

ی، ابوبکر و سـپس عمـر و آن گاه، عثمان و از  کـه عهـده دار خالفـت پس از و گاه سـاخت  مـرا آ

گرد نخواهند آمد.« آن پس، من هستیم؛ اّما مردم بر خالفت من 

39. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »جبرئیـل نـزد مـن آمـد. 
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کار اّمتـت را بـر  گفـت: ›ابوبکـر؛ و همـو پـس از تـو  کـس بـا مـن هجـرت می کنـد؟‹  گفتـم: ›چـه 

عهـده می گیـرد و او بهتریـِن اّمتـت پـس از تـو اسـت.‹«

40. در حدیثی بلند، از علی، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »عزیزترین 

و بهتریـِن اصحابـم نـزد مـن و گرامی تریـِن آنان نزد خداوند و برترینشـان در دنیـا و آخرت، ابوبکر 

صّدیق است ... .«

از  بـرای خالفـت پـس  را شایسـته ترین مـردم  ابوبکـر  از علـی نقـل شـده اسـت: »مـا   .41

ی یـار او در غـار و ›دوِم دو نفـر‹ بـوده و شـرافت و سـالمندی اش  رسـول خـدا می دانیـم؛ زیـرا و

را می شناسیم ... .«

42. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایت شـده اسـت: »ای علی! هرآینه خداوند 

گیـرم.  مـرا فرمـان داد تـا ابوبکـر را دسـتیار، عمـر را رایـزن، عثمـان را تکیـه گاه، و تـو را پشـتیبان 

کسـی جـز مؤمـن،  کـه خداونـد در اّم الکتـاب، پیمانتـان را سـتانده و  شـما چهـار تـن هسـتید 

دوسـتتان نمی دارد و کسـی جز بدکار، دشـمنتان نمی شـمارد. شـما جانشـینان پیامبرِی من، 

نـگاه دارنـدگان حـّق و حرمـت مـن، و حّجتـم بـر اّمتـم هسـتید. از یکدیگر پیونـد نُبرید و به هم 

ید!« پشـت نکنیـد و یکدیگـر را وانگذار

کیست؟«  گفتند: »ای امیرالمؤمنین! پس از رسول خدا؟ص؟ بهتریِن مردم  43. به علی 

کـس؟«  گفتنـد: »آن گاه، چـه  گفـت: »عمـر.«  کـس؟«  گفتنـد: »سـپس چـه  گفـت: »ابوبکـر.« 

گفـت: »عثمـان.« گفتنـد: »پـس از او، چـه کـس؟« گفـت: »من.«

کــه بهتریــِن مــردم پــس از  گفــت: »بدانیــد  44. علــی خطبــه ای خوانــد و در پایانــش 

پیامبرشــان؟ص؟ ابوبکــر صّدیــق، ســپس عمــر فــاروق، ســپس عثمــان ذو الّنوریــن و آن گاه مــن 

بــر مــن  پــس شــما را  بــر پشــت هاتان افکنــدم؛  گردن هــای شــما و  ایــن را در  هســتیم. مــن 

حّجتی نباشد.«

گفتنــد: »در بــارۀ ابوبکــر  45. در بــارۀ اصحــاب رســول خــدا؟ص؟ از علــی پرســیدند و 
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ــل؟ع؟  ــان جبرئی ــر زب ــد ب ــه خداون ک ــت  ــردی اس ــت: »او م گف ــر ِده!«  ــا خب ــه م ــه ب ــن ابی ُقحاَف  ب

ــرای  ی را ب کــه پیامبــر و ــود  و محّمــد؟ص؟ نامــش را صّدیــق نهــاده و خلیفــۀ رســول خــدا؟ص؟ ب

دیــن مــا برگزیــد و مــا نیــز او را بــرای دنیــای خویــش برگزیدیــم.«

کـه بـه خداونـد سـوگند می خـوْرد کـه خـدای تعالی نـام صّدیق را  46. از علـی نقـل شـده 

از آسـمان بـرای ابوبکـر نازل فرموده اسـت.

که اسـالم آورد، ابوبکر  بود؛ و نخسـتین  47. از علی نقل شـده اسـت: »نخسـتین مردی 

گـزارد، علـی بن ابی طالـب بود.« کـه رو بـه قبلـه نماز  کسـی 

48. از عبدالّرحمان1 بن ابی زناد، از پدرش روایت شده است: »مردی پیش آمد و مردم 

گفت: ›ای امیرالمؤمنین! مهاجران و انصار  را فراسو نهاد تا نزد علی بن ابی طالب ایستاد و 

که تو افتخاراتی درخشان تر داری و در اسالم  که ابوبکر را پیش انداختند، حال آن  را چه شد 

از قریش باشی،  گر  گفت: ›ا از دیگران بیش تر است؟‹  ایمانت  و پیشینۀ  پیشقدم هستی 

که هر  گونه نبود  گر این  گفت: ›ا گفت: ›آری.‹ علی  که از تیرۀ عائذه هستی!‹  کنم  گمان 

مؤمنی به خداوند پناه جسته، هرآینه تو را می کشتم. وای بر تو! همانا ابوبکر در چهار ویژگی 

که آن ویژگی ها به من داده نشده و به جای آن ها نیز مرا چیزی نداده اند:  گرفته  از من پیشی 

از من  گشت _ و در هجرت  یا: در امامت بر من پیشگام  از من پیشی جسته _  در امامت 

اصحاب[  همۀ  از  ]پیش  را  اسالم  و  گشت  همراه  غار  در  پیامبر؟ص؟[  ]با  نیز  و  افتاد  پیش 

آشکار نمود.‹ ... .« در پایان این حدیث بلند آمده که علی گفت: »هیچ کس را نیابم که مرا 

ی زنم!« یانۀ حِدّ افترازننده را بر و که تاز بر ابوبکر برتر شمارد، جز آن 

کـه جبرئیـل؟ع؟ بـه سـوی پیامبـر؟ص؟ آمـد. پیامبـر بـه او فرمـود:  49. از علـی نقـل شـده 

بـه وی احتجـاج نماینـد؛ و  کـه دانشـوران حدیـث  کسـانی نیسـت  از  الّرجـال: 73/1[ گویـد: »وی  1. ابن معیـن ]معرفــة 
اعتبـاری نـدارد. از ابن مدینـی نقـل شـده کـه وی نـزد هم کیشـان مـا ضعیـف بـه شـمار می رفـت. عبدالّرحمـان کسـی بود 
که بر حدیثش خّط بطالن می کشـیدند و سـاجی و ابن شـیبه او را ضعیف دانسـته اند.« نسـائی ]الّضعفاء و المتروکین: 

ص160[ گفتـه اسـت: »بـه حدیـث وی احتجـاج نشـود.« بنگریـد بـه: تهذیـب الّتهذیـب: 171/6 ]157/6[�

39/8
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کـه همـان صّدیـق اسـت.« ایـن خبـر بـا  گفـت: »ابوبکـر  کسـی بـا مـن هجـرت نمایـد؟«  »چـه 

عبـارت دیگـر یـاد شـد.

یـارت مـزارش رفتنـد. علـی  50. شـش روز پـس از وفـات پیامبـر؟ص؟، ابوبکـر و علـی بـه ز

»مـن  گفـت:  ابوبکـر  شـو!«  درون  پیش تـر  تـو  خـدا؟ص؟؛  رسـول  خلیفـۀ  »ای  گفـت:  ابوبکـر  بـه 

ی فرمـود: ›علی  کـه بـر مـردی پیشـی گیـرم که شـنیدم رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ و چنـان نباشـم 

بـرای مـن بـه منزلـۀ خـود مـن اسـت نـزد پـروردگارم.‹« علـی گفـت: »مـن نیـز از رسـول خـدا؟ص؟ 

کـرده باشـد، مگـر ابوبکـر. هیـچ  کـه دعـوت مـرا تصدیـق  شـنیدم: ›هیـچ یـک از شـما نیسـت 

گفـت:  کـه بـر دِر قلبـش ظلمـت فرونیفتـاده باشـد، مگـر ابوبکـر.‹« ابوبکـر  یـک از شـما نیسـت 

گفـت: »آری.« سـپس ابوبکـر دسـت  گفتـه باشـد؟«  کـه چنیـن  »از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدی 

گرفـت و بـا هـم داخـل شـدند. علـی را 

51. از علی، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »خورشـید پس از پیامبران 

کسـی بهتر از ابوبکر طلوع و غروب نکرده اسـت.« و رسـوالن بر 

گفتیم: ›ای رسـول خدا! آیا  52. از علی نقل شـده اسـت: »بر رسـول خدا؟ص؟ درآمدیم و 

گر خداوند در شـما خیری بینـد، بهترینتان را  کسـی را خلیفـۀ خویـش نمی سـازی؟‹ فرمـود: ›ا

بـر شـما بـه کار گمـارد.‹ پـس خداونـد در ما خیـر دید و ابوبکر را بر ما به کار گماشـت.«

53. از علی نقل شده است: »برتریِن ما ابوبکر است.«

گـری در روز قیامـت  54. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »ندا

بانـگ بـردارد: ›کجاینـد پیشـگامان نخسـتین؟‹ گوینـد: ›چـه کسـی را گویـی؟‹ گویـد: ›کجا 

گونـۀ ویـژه؛ و بـرای مـردم به صـورت عام  اسـت ابوبکـر صّدیـق؟‹ پـس خداونـد بـرای ابوبکـر بـه 

ـی فرماید.«
ّ
تجل

55. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »خیـر دارای 370 ویژگـی 
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ی قرار دهد و او  اسـت. هـرگاه خداونـد بـرای بنـده ای خیـر خواهد، یکـی از آن ویژگی هـا را در و

بـا آن، بـه بهشـت درآیـد.« ابوبکـر گفـت: »ای رسـول خـدا! آیـا از آن هـا چیـزی در مـن هسـت؟« 

گـرد آمده اسـت.« فرمـود: »آری؛ مجموعـه ای از همـۀ آن هـا در تـو 

56. از علــی، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر(  روایــت شــده اســت: »ای ابوبکــر! همانــا 

خداونــد پــاداش همــۀ مؤمنــان بــه خویــش از هنــگام آفرینــش آدم تــا زمــان بعثــت مــرا بــه مــن 

عطــا فرمــود؛ و هرآینــه خداونــد پــاداش همــۀ مؤمنــان بــه مــرا از هنــگام بعثتــم تــا وقــت برپایــی 

ــو عطــا فرمــود.« ــه ت قیامــت، ب

ی علــی  57. ابوبکــر صّدیــق و علــی بــن ابی طالــب بــا هــم رو بــه رو شــدند. ابوبکــر در رو

گفــت: »از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم  گفــت: »چــرا لبخنــد می زنــی؟«  ی  تبّســم نمــود. علــی بــه و

کــه علــی بــن ابی طالــب بــرات عبــورش را  کــس از صــراط نگــذرد، مگــر آن  کــه فرمــود: ›هیــچ 

گفــت: »ای ابوبکــر! آیــا تــو را مــژده ندهــم؟ رســول خــدا؟ص؟ فرمــود:  بنویســد.‹« علــی خندیــد و 

›جــز  بــرای دوســتار ابوبکــر، بــرات عبــور ننویــس!‹«

58. از علــی، بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر(  روایــت شــده اســت: »]ای علــی![ در بــارۀ تــو 

کردم؛ اّما تنها ابوبکر را پذیرفت.« گو  گفت و  سه بار با خداوند 

59. از علــی نقــل شــده اســت: »همانــا رســول خــدا؟ص؟ در بــارۀ خالفــت سفارشــی بــه مــا 

گــر درســت  کــه بــه فکــر و نظرمــان رســید. ا کنیــم؛ بلکــه ایــن چیــزی بــود  نکــرد تــا بــه آن عمــل 

گزیــده  گــر خطــا باشــد، از خــود مــا اســت. پــس ابوبکــر بــه خالفــت  باشــد، از خــدا اســت؛ و ا

کار خویــش را بــه راســتی و درســتی انجــام داد؛ آن گاه، عمــر خالفــت یافــت و او نیــز  شــد و 

کــه دیــن پایــداری یافــت.« گاه  ــرد، تــا آن  کارش را راســت بــه پایــان ُب

کار دیــن  کــه مــن در  ــو، خــود، دانســته ای  گفــت: »ت ــه علــی بــن ابی طالــب  60. ابوبکــر ب

گویــی.« پــس دســتش  گفــت: »ای خلیفــۀ رســول خــدا! راســت  بیــش از تــو ســابقه دارم.« علــی 

را پیــش آورد و بــا او بیعــت نمــود.
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61. پـس از آن کـه مـردم و علـی و اصحابـش بـا ابوبکـر بیعـت نمودنـد، سـه روز را بـه گفتـن 

کـه از آن  کسـی هسـت  کـرد: »ای مـردم! بیعتتـان را از شـما برداشـتم. آیـا  ایـن سـخن سـپری 

بـه خـدا  ناخرسـند باشـد؟« علـی در صـف پیشـین مردمـان برمی خاسـت و می گفـت: »نـه؛ 

کنـار روی. رسـول  کـه از خالفـت  یـم و از تـو نمی خواهیـم  سـوگند! بیعتمـان را بـا تـو برنمی دار

کسـی تـو را پـس افکَنـد؟« کنـون چـه  خـدا؟ص؟ تـو را پیـش افکنـد؛ ا

گر تو را شایستۀ خالفت ندیده بودیم، با تو بیعت نمی کردیم.« در عبارتی نیز آمده است: »ا

ی بـه  کردنـد، و در عبـارت سـوید بـن غفلـه آمـده اسـت: »چـون مـردم بـا ابوبکـر بیعـت 

گفـت: ›ای مـردم! بـا یادکـرِد خداونـد می گویـم  خطبـه برخاسـت و پـس از سـتایش خداونـد، 

کـه  کـه از بیعـت بـا مـن پشـیمان اسـت، بـر پـای بایسـتد!‹ علـی بـن ابی طالـب  کـه هـر مـردی 

که یک  ی رفت و به او نزدیک شـد تا آن  شمشـیرش را همراه داشـت، برخاسـت و به سـوی و

گفـت: ›نـه؛ بـه خـدا سـوگند! از تـو  پایـش را بـر آسـتانۀ منبـر و پـای دیگـرش را بـر شـن ها نهـاد و 

ی.‹ ... .« کنـار رو کـه از خالفـت  نمی خواهیـم 

62. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »پـس از مـن، بهترینـاِن 

اّمـت ابوبکـر و عمـر هسـتند.«

کـه بـر او پارچـه افتـاده بـود. پـس گفت:  کـه علـی بـر ابوبکـر درآمـد، آن گاه  63. نقـل شـده 

کـردارش دیـدار کنـد و نـزد مـن دوست داشـتنی تر از  »هیـچ کـس نیسـت کـه خداونـد را بـا نامـۀ 

این پارچه  پوشیده باشد.«

64. از علـی نقـل شـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ وفـات نفرمـود، مگـر آن گاه که دانسـتیم 

برتریـِن مـا پـس از رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر؛ و پـس از ابوبکـر، عمر ؟امهضر؟ اسـت.«

65. از علی، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شده است: »ای علی! این دو، سروران 

میانساالن اهل بهشت، از نخستینیان و پسینیان، مگر پیامبران و رسوالن، هستند. ای علی! 

گاه که آن دو درگذشتند، این را به ایشان خبر ندادم.« گوید: »تا آن  این را به آنان نگو.« علی 
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کـه در  کسـی  66. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »نخسـتین 

ِکشند، ابوبکر است.« روز قیامت از او حساب 

این حدیث با تفصیلش خواهد آمد.

فریبگـری؛  و  حق پوشـی  سـیاه  پرده هـای  کیـن ورزی؛  و  دروغ  یکی هـای  تار بـود  ایـن 

بازنوشـتند؛  اینـان  کـه  نخسـتینیان  افسـانه های  بگوییـد:  یـا  هـم؛  ی  رو بـر  ظلمت هایـی 

کـه دسـت امانـت به هـم بافته و بر سـّنت پیامبر  حدیث هـای غلّوآمیـز و قّصه هـای خرافه آلـود 

دهای این 
ّ
یـده و بـه موالمان امیرالمؤمنین دروغ بسـته اسـت. ما در ال بـه الی مجل خیانـت ورز

گفته ایـم.1 بـه تفصیـل در بـارۀ این هـا سـخن  کتـاب، 

»و هرآینه آنان سخنی ناشایست و زشت و دروغ می گویند.« ]مجادله/2[

67. خلیفه در شب غار

ابوُنَعیم اصفهانی )ِحلیة األولیاء: 33/1( از عبداهلل بن محّمد بن جعفر، از محّمد بن عّباس 

بـن اّیـوب، از احمـد بـن محّمـد بـن حبیـب مـؤّدب، از ابومعاویـه، از ِهـالل بـن عبدالّرحمـان، از 

عطـاء بـن ابی میمونـه ابومعـاذ، از انـس بـن ماِلـک روایـت نمـوده کـه چـون شـب غـار فرارسـید، 

گر مار  یا چیزی دیگر در غار  ابوبکر گفت: »ای رسول خدا! مرا واگذار تا پیش از تو درون گردم تا ا

بود، به من آسـیب زند.« فرمود: »درون شـو!« ابوبکر درون شـد و با دسـت خویش به جسـت وجو 

پرداخـت و هـر سـوراخ جانـوری کـه یافـت، بخشـی از جامـۀ خویـش را دریـد و در آن سـوراخ فروُبرد 

تـا آن گاه کـه همـۀ جامـه اش را بـر ایـن کار نهـاد. پـس یـک سـوراخ باقی ماند که پاشـنۀ پایـش را در 

آن فروبـرد. آن گاه، رسـول خـدا؟ص؟ را بـه درون فراخوانـد. چـون صبـح فرارسـید، پیامبـر؟ص؟ بـه او 

فرمـود: »ای ابوبکـر! جامـه ات کجـا اسـت؟« ابوبکـر بـه او گفـت کـه چـه کـرده اسـت. پیامبـر؟ص؟ 

دسـتش را فـراز آورد و گفـت: »بارخدایـا! روز قیامـت، ابوبکـر را بـا مـن و در رتبـۀ مـن قـرار ده!« پـس 

خـدای تعالـی بـه وی وحـی فرمـود: »همانـا خداونـد درخواسـتت را پذیرفت.«

کتاب )297/5-375( می یابید. 1. سخن گسترده در بارۀ بیشینۀ این خبرها را در همین 
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گویـد: »یکـی از دانشـوران برایـم گفت که حسـن  ابن هشـام )الّسـیرة الّنبوّیـه: 98/2 ]130/2[( 

گفتـه اسـت: ›رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر شـبانه بـه غـار رسـیدند. ابوبکـر؟ضر؟ پیـش از  بصـری 

یـد تـا ببیند آیـا درنده یا مـاری در آن  کاو کـردن آن را  رسـول خـدا؟ص؟ درون غـار شـد و بـا لمـس 

هسـت و بـا جـان خویـش، رسـول خـدا؟ص؟ را در امـان دارد.‹«

ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 179/3 ]220/3[( ایـن خبـر را یـاد نمـوده و گفتـه اسـت: »از هـر دو 

سـوی، سـندش افتادگی دارد.«

ِضـره: 65/1 ]89/1[( آورده، آمـده اسـت:  یـاض الّنَ کـه محّب الّدیـن )الّر در حدیثـی مرسـل 

کـه انگشـتش را در آن  گشـت و هیـچ سـوراخی در آن نیافـت، جـز ایـن  »ابوبکـر بـه غـار درون 

تـا ران در آن فروکـرد. سـپس  کـه بـه سـوراخی بـزرگ رسـید و پایـش را  گاه  تـا آن  درون نمـود؛ 

کـرده ام.‹ کـه مـن ایـن مـکان را برایـت بـه نیکـی آمـاده  گفـت: ›ای رسـول خـدا! درون شـو؛ 

کـرد و بـه صبـح رسـاند. چـون  ابوبکـر شـبی سـخت و بـد را بـه سـبب ] گزنـد[ مـار سـپری 

کـه[ پیکـر  صبـح شـد، رسـول خـدا؟ص؟ بـه او فرمـود: ›ای ابوبکـر! ایـن چیسـت؟‹ ]زیـرا دیـد 

کـرده بـود. گفـت: ›ای رسـول خـدا! مـار مـرا زده اسـت.‹ رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:  ابوبکـر آمـاس 

گاه نکـردی؟‹ ابوبکـر گفـت: ›دوسـت نمی داشـتم که آرامـش تو را بـر هم زنم.‹  ›پـس چـرا مـرا آ

کـه در پیکـر خویش حس  ی کشـید و هـر دردی  آن گاه، رسـول خـدا؟ص؟ دسـت خویـش را بـر و

گویا از بندی رها شده است.« می نمود، از میان رفت؛ 

در حدیــث مرســل دیگــر از عمــر )همــان: 68/1 ]93/1[( آمــده اســت: »در غــار شــکافی بــود 

کــه چیــزی از آن شــکاف درآیــد و بــه  کــه مــاران و افعیــان در آن بودنــد. ابوبکــر بیــم داشــت 

 رســول خــدا؟ص؟ آزار رســاَند. پــس پــای خویــش را در آن فروبــرد و آن مارهــا و افعیــان زدن 

ی ســرازیر می گشــت. رســول خــدا؟ص؟ بــه او  گونــۀ و کردنــد؛ و اشــک از  گزیدنــش را آغــاز  و 

کــه خــدا بــا مــا اســت.‹ ســپس خداونــد آرامــش  فرمــود: ›ای ابوبکــر! اندوهگیــن مبــاش؛ 

خویش را بر ابوبکر نازل فرمود.«
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کم )المستدرک علی الّصحیحین ]7/3[( آن را صحیح دانسته،  حدیثی از طریق عمر که حا

گفت: ›ای رسول خدا! در جای خویش  چنین است: »چون آن دو به غار رسیدند، ابوبکر 

ید و سپس  کاو گشت و آن جا را نیک  کنم.‹ پس درون  بمان تا من این مکان را نیک وارسی 

که  گوید: »سوگند به آن  گفت: ›ای رسول خدا؛ درون آی!‹ پس پیامبر؟ص؟ درون شد.« عمر 

کم گفته است:  جانم به دست او است! هرآینه آن شب از همۀ خاندان عمر بهتر است.« حا

گر سند این حدیث مرسل نبود، صحیح بود.« »ا

کـه  کـه ابن کثیـر آن را بـه دلیـل مرسـل بـودن، باطـل شـمرده، آمـده  نیـز در حدیثـی دیگـر 

ابوبکـر گفـت: »در همیـن حـال بمـان تـا مـن دسـتم را درون سـازم و آن را لمـس نمایم و وارسـی 

گویـد: »در خبـری  گـر جنبنـده ای در آن بـود، پیـش از تـو بـه مـن آسـیب رسـاند.« نافـع  کنـم تـا ا

کـه  کـه ابوبکـر پایـش را در آن فروبـرد، از بیـم ایـن  کـه در آن غـار سـوراخی بـود  بـه مـن رسـیده 

جنبنـده ای یـا چیـزی از آن بیـرون آیـد و بـه رسـول خـدا؟ص؟ آزار رسـاَند.«

کـه چـون ابوبکـر درون غـار شـد، همـۀ آن سـوراخ ها را بسـت و تنهـا یـک  در عبارتـی آمـده 

کـه پاشـنۀ پایـش را در آن فروبـرد. مارهـا بـه نیـش زدن وی پرداختنـد و اشـک او  سـوراخ مانـد 

جـاری شـد. )البدایـة و الّنهایـه: 180/3 ]220/3-221[( وی گفتـه اسـت: »حدیـث بـا این سـاختار، 

شـگفت و ناپذیرفتنـی جلـوه می کنـد.«

بـی در الّسـیرة الحلبیـه بـر آن افـزوده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ سـر خویـش را بـر دامـان 
َ
َحل

ی افتـاد. فرمـود: ›ای ابوبکـر! تـو را  ابوبکـر؟ضر؟ نهـاد و خوابیـد. پـس اشـک های ابوبکـر؟ضر؟ بـر و

گزیـده شـده ام.‹ رسـول خـدا آب دهـان  گفـت: ›پـدر و مـادرم فدایـت!  چـه شـده اسـت؟‹ 

ی از میان رفت.« گزیدگی مالید و اندوه و خویش را بر جای 

کـه در روایتـی چنیـن افـزوده شـده اسـت: »پیامبـر نشـانۀ آمـاس را در ابوبکـر  همـو آورده 

گفت: ›دوسـت  گاه نکردی؟‹  گزش مار اسـت.‹ فرمود: ›چرا مرا آ گفت: ›جای  دید. ابوبکر 

ی دسـت مالیـد و آمـاس و انـدوه و درد  کـه بیـدارت سـازم.‹ پـس پیامبـر؟ص؟ بـر و نمی داشـتم 

ی از میـان رفـت.« و
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کـه رافضیـاِن عجـم نمـد بریـده ]و  کـه راِز ایـن  گفته انـد  گویـد: »برخـی از دانشـوران  همـو 

گزنـدۀ ابوبکر در غـار را بزرگ شـمارند؛  کـه آن مـاِر  یـک شـده[ بـر سـر می نهنـد، همیـن اسـت  بار

کـه ایـن نمـد بـه شـکل آن مـار اسـت.« )الّسـیرة الحلبّیـه: 39/2 و 40 ]35/2[؛  زیـرا گمـان می کننـد 

ینی َدْحالن ]163/1[ _ در حاشیۀ الّسیرة الحلبّیه: 342/1( _ . الّسیرة الّنبوّیه تألیف َز

امینی گوید: پژوهندگان را روا است تا از چند جنبه در این روایت تأّمل و چون و چرا کنند:

یـان سـند؛ ایـن روایـت از روزی که سـاخته شـده، سـندی نداشـته و در  یـک( از جنبـۀ راو

گونـۀ مرسـل نیامـده؛ خـواه مرسـل از هـر دو سـوی،  کتاب هـای پیشـینیان و پسـینیان، جـز بـه 

کـم و ابوُنَعیـم. همچـون روایـت ابن هشـام، و خـواه مرسـل از یـک سـوی، همچـون سـند حا

کـه ایـن ماجـرا تنهـا میـان دو تـن رخ داده، یعنـی رسـول  جـای شـگفتِی بسـیار اسـت 

خـدا؟ص؟و ابوبکـر؛ و به طبـع بایـد همیـن دو تـن آن را بازگفتـه باشـند؛ اّما این خبـر از آن دو نقل 

کـردن جاودانه  کـه انگیزه های یاد  نشـده و در هیـچ سـندی نامـی از آن دو یافـت نگـردد؛ بـا آن 

کـه نشـانه های نبـّوت و نیـز  یـدادی از ایـن دسـت بسـیار اسـت، چـرا  و زبـان بـه زبـان شـدن رو

کرامت ابوبکر در آن به چشم می خورد.

سـنِد یـاد شـدۀ ابوُنَعیـم درخـور اسـتناد نیسـت؛ زیـرا عبـداهلل بـن محّمـد بـن جعفـر در آن 

گشـت و حدیث هایـی  ی در پایـان عمـر دچـار آشـفته فکری  گویـد: »و جـای دارد. ابن یونـس 

گشـت  را بر پایۀ متن های شـناخته شـده برسـاخت و در نسـخه های مشـهور افزود؛ پس رسـوا 

ی  کـرده اسـت: »و کـم از داَرُقْطنـی نقـل  ی سـوزاندند.« حا کتاب هایـش را در برابـر خـود و و 

گـرد آورد کـه در آن، حـدود 200 حدیـث اسـت که شـافعی  دروغگـو بـود و کتـاب سـنن شـافعی را 

ی بیـش از 100 حدیـث در نسـخۀ عمـرو بـن  گفتـه اسـت: »و روایـت نکـرده اسـت.« داَرُقْطنـی 

ی هـرگاه ذکـر حدیـث می کـرد، پـس از هـر یـک،  گویـد: »و حـارث برسـاخت.« علـی بـن رزیـق 

ی می گفـت: ›آری؛ از فـالن  کسـی نوشـتی؟‹ و  بـه ابوجعفـر ابن برقـی می گفـت: ›آیـا آن را از 

ابن برقـی همچـون  و  را سـاخته  ایـن حدیث هـا  کـه  را مّتهـم نمودنـد  او  مـردم  پـس  فـالن.‹  و 
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یـان  ی در نام هـای راو عـادت خویـش در دروغگویـی، آن احادیـث را بـه خـود بسـته اسـت. و

المیـزان: 345/3 ]425/3[( )لسـان  نیـز دسـت می بـرد.«  احادیـث 

 315 سـال  بـه  محّمـد  بـن  عبـداهلل  آمـده،  المیـزان  لسـان  در  کـه  چنـان  ایـن،  بـر  افـزون 

ی درسـت نمی نماید. کـه بـه سـال336 زاده شـد، از و کـردن ابوُنَعیـم  درگذشـت؛ پـس روایـت 

در همیـن سـند، محّمـد بـن عّباس بن اّیوب حافظ، مشـهور بـه ابن َاْخَرم، قـرار دارد. چنان 

کـه در لسـان المیـزان )216/5 ]244/5[( آمـده، خـوِد ابوُنَعیـم گفتـه اسـت: »وی یـک سـال پیـش از 

وفـات دچـار آشـفته مغزی شـد.« چـون دانسـته نیسـت کـه این روایت پیـش از آن آشـفتگی بیان 

گـر نگوییـم کـه خـود این روایت از نشـانه های روشـن آن آشـفتگی اسـت _ از  گشـته یـا پـس از آن _ ا

اعتبار فرومی افتد؛ چنان که در بارۀ روایت هر آشفته فکری چنین است.

 ]ادامـۀ زنجیـرۀ راویـان سـند چنین اسـت:[ از احمد بن محّمد بن حبیـب مؤّدب _ گمان 

دارم کـه همـان سرخسـی اسـت _ . خطیـب بغـدادی )تاریـخ بغـداد: 140/5( حدیثـی از طریق وی 

آورده و گفته است: »راویان آن، همگی ثقه و معروف به وثاقت هستند، مگر مؤّدب.«

کوفـه بـود و در روایـت  ی از مرجئـه و سـرکردۀ ایشـان در  یـه محّمـد بـن خـازم. و از ابومعاو

کـه در تهذیـب الّتهذیـب )139/9 ]121/9[( آمـده اسـت. حدیـث، فریبگـری می کـرد؛ چنـان 

زشــت  را  ی  و حدیــث   ]350/4 الکبیــر:  ]الّضعفــاء  عقیلــی  عبدالّرحمــان.  بــن  ِهــالل   از 

گفتــه اســت: »همــۀ  کــه حدیث هایــی از او یــاد نمــوده،  و ناپذیرفتنــی شــمرده و پــس از آن 

]میــزان  ذهبــی  نشــود.«  پذیرفتــه  او  از  و  هســتند  بی اســاس  و  ناپذیرفتنــی  و  زشــت  این هــا 

ی آشــکار اســت و از ایــن رو، بایــد او را  گویــد: »نشــانۀ ضعــف در احادیــث و اإلعتــدال: 315/4[ 

وانهــاد ]و بی اعتبــار دانســت[.« )لســان المیــزان: 202/6 ]243/6[(

از عطاء بن ابی میمونه. ثقه و صالح و پیرو آیین قدریان بود و به حدیثش احتجاج نگردد.

بنگرید به: تهذیب الّتهذیب: 215/7 ]192/7[�
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کـه هیـچ بخشـی از سـند و متن هـای ایـن روایـت صحیـح نیسـت، سـیوطی  از آن جـا 

نبـوی،  از نشـانه ها و معجزه هـای رخ داده در هجـرت  الکبـرٰی، ضمـن بحـث  الخصائـص  در 

کـه در آن جـا، حدیث هـای ضعیـف را آورده و بـه ضعفشـان  بـدان اشـاره ننمـوده؛ حـال آن 

می سـازد  خدشـه دار  را  کرامتـش  روایـت،  ایـن  آوردن  کـه  می دانسـته  گویـا  نمـوده؛   تصریـح 

گونـه، هیـچ یـک از نگارنـدگان در  و جایـگاه او را در چشـم دیگـران فـرود مـی آوَرد. بـه همیـن 

زمینـۀ ره نشـان های نبـّوت و معجزه هـای پیامبـر بزرگـوار، از ایـن روایـت یـاد نکرده انـد.

یافـت  ایـن  کهـِن نگاشـته شـده در سـده های نخسـت، چیـزی جـز  دو( در مأخذهـای 

کـه آیـا درنـده یـا مـاری در آن  کـه ابوبکـر پیـش از پیامبـر؟ص؟ درون غـار شـد تـا بنگـرد  نمی شـود 

کـم نیـز  کـه در الّسـیرة الّنبوّیـه تألیـف ابن هشـام ]130/2[ آمـده اسـت. نـزد حا هسـت یـا نـه؛ چنـان 

گر چیـزی افزون بـر آن صحیح  چنـان کـه دیدیـد، چیـزی جـز همیـن مقـدار صحیح نیسـت؛ و ا

گونۀ مرسل _ از دست نمی نهاد. گرچه به  بود، روایتش را _ 

دعـای  و  آن  در  ابوبکـر  پاشـنۀ  شـدن  فـرو  و  سـوراخ  یـک  مانـدن  باقـی  و  جامـه  قّصـۀ 

گـزش حشـراِت  کـه بـا جامـۀ خویـش، آن حضـرت؟ص؟ را از  ی بدیـن سـبب  پیامبـر؟ص؟ بـرای و

اّدعـا شـده در امـان داشـت، از افزوده هـای سـدۀ چهارم اسـت. محّب طبـری، آن متخّصص 

در  کنده هـای سـاختگی،  پرا آوردن  گـرد  و  برسـاخته  نمـودن حدیث هـای  روایـت  در  مبتکـر 

کـرد و آن چـه را دیدیـد، در روایـت خویـش آورد؛ جـز  سـدۀ خویـش، آن نغمه هـا را دیگربـار سـاز 

ی در عیـن کوتاهـی، بسـیار پریشـان اسـت و هیچ بخش آن بـا بخش دیگر  کـه عبـارات و ایـن 

سازگاری ندارد.

بـی فرارسـید و رسـول خـدا؟ص؟ را بـه خـواب فروبـرد و سـرش را در دامـن ابوبکـر 
َ
سـپس َحل

کـه بـر اثـر درد سـرازیر بـود، آبیـاری نمـود.  گرامـی را از اشـک های ابوبکـر  نهـاد و چهـرۀ پیامبـر 

ی را خنـک نسـاخت و سـوزش درونـش را فروننشـاْند؛ پـس سـخنان  همـۀ این هـا نیـز جگـر و

یـک شـده[ بـه شـکل  نیـش دارش را بـه سـوی رافضیـان نشـانه رفـت و نمدهـای بریـده ]و بار
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کـه هیـچ فـرد رافضـی هرگـز وجـودش را  همـان مـار خیالـی بـر سرشـان پوشـانید؛ همـان مـاری 

بـاور نکـرده اسـت.

کـرد و پیامبـر؟ص؟ آمـد و  کـه ابوبکـر پـای خویـش را تـا ران در آن شـکاف  گاه  وانگهـی آن 

او را نشسـته و بی حرکـت یافـت و خواسـت بخوابـد و سـر شـریفش را در دامـن او نهـاد، چـرا 

برنمی خاسـت،  آن  از  کـه  و نشسـتن غریبـش  از همـراه خویـش در بـارۀ آن حالـت شـگفت 

نپرسـید؟ آیـا ابوبکـر می توانسـت همـۀ آن چـه را انجـام داده بود، از همـراه خویش که از نزدیک 

بـه او می نگریسـت، پنهـان سـازد؟

نشـان  خویـش  از  صبـری  و  بردبـاری  چـه  فـرد؛  ایـن  اسـت  شـگفتی  شـدۀ  گزیـده  چـه 

می دهـد؛ و چـه منظـرۀ بیم انگیـزی! پـای ایـن مـرد تـا ران در آن شـکاف اسـت و جامـه ای بـر او 

ی اسـت؛ افعیان و ماران هم او را از این سـو و آن سـو  نیسـت؛ سـِر پیامبر بزرگوار نیز در دامن و

می گزنـد و نیـش می زننـد؛ اّمـا ایـن مارگزیـده همچـون دیگـر گزیده شـدگان به خـود نمی پیچد 

گردنـد؛ نالـه  گریـزی یابنـد و از او دور  تـا پایـش را یـا پاشـنه اش را تـکان دهـد و آن حشـرات راه 

و ِشـکوه نیـز نمی کنـد و نفسـی از سـینه برنمـی آوَرد و ]تنهـا[ اشـک هایش جـاری می شـود تـا 

کـه چشـمش بـه خـواب مـی رود، اّمـا قلبـش نمی خوابـد1 _ بیدار  شـود و همـراه خویش  پیامبـر _ 

را از نیش ماران و افعیان نجات  بخشد!

آن  از همـۀ  را  پیامبـر خویـش  کـه خداونـد  و منطـق سـازگار اسـت  و عقـل  بـا عـدل  آیـا 

کوتـاه، نشـانه ای از پـی  ی، طـّی چنـد سـاعت  مصیبت هـا در امـان دارد و در حفاظـت از و

برابرشـان  در  کـه  گاه  آن  بپوشـاَند،  قریـش  مشـرکان  چشـم  از  را  او  بنمایاَنـد:  او  بـه  نشـانه ای 

کبوتـر وحشـی را در  یاَنـد تـا او را بـا آن پوشـیده دارد؛ دو  ی برو ی و گذشـت؛ درختـی پیـش رو

1. دو شـیخ در دو صحیـح خـود  ]صحیـح بخـاری: 385/1؛ صحیـح مسـلم: 174/2[ بـه نحـو مرفـوع  )= از پیامبر( روایت 
کرده انـد: »هرآینـه دو چشـم مـن بـه خـواب می رونـد؛ اّمـا قلبـم نمی خوابـد.« نیـز همـان دو ]صحیـح بخـاری: 1308/3؛ 
گونـۀ  صحیـح مسـلم: 197/2 بـا ایـن عبـارت: »همانـا چشـمان پیامبـر؟ص؟ بـه خـواب مـی رود و قلبـش نمی خوابـد.«[ بـه 

کرده انـد: »همانـا چشـمان پیامبـران می خوابـد و قلب هاشـان بـه خـواب نمـی رود.« مرفـوع روایـت 
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)الّطبقـات  بتننـد  تـار  بـر دِر غـار  تعالـی  فرمـان خـدای  بـه  آوَرد؛ عنکبوت هـا  فـرود  دهانـۀ غـار 

حـال،  ایـن  بـا  و  ]306/1[(؛   186 و   185/1 الکبـرٰی:  الخصائـص  ]229/1[؛   213/1 ابن سـعد:  الکبـرٰی 

کـرده  کـه بـه فرمـان خـود او انتخابـش نمـوده و در دوسـتِی پیامبـر؟ص؟ جانفشـانی  ی را  همـراه و

ی، جانـش را در راه او بـه مهلکـه افکنـده، بـه حـال خـود  و بـا درون شـدن در غـار پیـش از و

می شـکند  را  دل هـا  کـه  حالـت  آن  در  و  نـدارد  بـازش  افعیـان  و  مـاران  نیـش  از  و  گـذارد   وا

و جان هـا را می سـوزاند، بـر او رحـم نیـاوَرد؛ و ایـن همـه در حالـی اسـت که رسـول خـدا؟ص؟ نیز 

بینـوا  و آن  مـا اسـت.«  بـا  ی می فرمایـد: »اندوهگیـن مبـاش! خداونـد  بـه و و  او می نگـرد  بـه 

می گرید و اشک از دیدگانش سرازیر است؟

کـه پیامبـرش را بـه هجـرت فرمـان داده  کـه همـان خداونـدی  مگـر ابوبکـر نمی دانسـت 

و در غـار درون نمـوده، او را بـا قـدرت خویـش، از نیـش مـاران و افعیـان بازمـی دارد؛ چنـان 

گـروه جاهـل را از  ی نابینـا سـاخت و چنگال هـای آن  کـه چشـمان بشـر درنـده را از دیـدن و

کـرد؟ کوتـاه  دسـتیابی بـه او 

کرده بود _ اگر از  که او جان خود را فدای وی  که همراهش _ همان  مگر وی ایمان نداشت 

حال وی خبر می یافت، با نوازشی مسیحایی یا دعایی اجابت یافته، او را نجات می بخشید؟ 

کرده اند، از چه رو است؟ گزارش  که از وی  پس این همه ماجرا 

گـردد و ایـن  کـه سـازندۀ ایـن روایـت نابینـا و ناشـنوا  یـدن سـبب شـده  آری؛ دوسـتی ورز

یـدن در فضیلت هـا بیـاوَرد! سـخنان َپسـت را بـرای غلـّو ورز

68. شیطان به شکل ابوبکر جلوه نمی کند

یـخ بغـداد: 334/8( از محّمـد بن حسـین ُقِطیْط ابوالفتح َشـیبانی _  خطیـب بغـدادی )تار

ف بـن عامر ضریر _ 
َ
یـخ خـود آورده و بـا وثاقـت از او یـاد نکرده _ از َخل کـه شـرح حالـش را در تار

ی به درسـتی روشـن نیسـت.« ابن جوزی ] کتاب  گوید: »وضع و ذهبی )میزان اإلعتدال ]661/1[( 
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ی حدیثـی ناهنجـار و ناپذیرفتنـی روایـت نمـوده  گفتـه اسـت: »و الّضعفـاء و المتروکیـن: 255/1[ 

اسـت.« و مقصـودش همیـن حدیـث اسـت )لسـان المیـزان: 403/2 ]492/2[( _ از محّمـد بـن 

گویـد: »بسـیاری  یـخ بغـداد: 258/1(  اسـحاق بـن ِمهـران ابوبکـر شـافعی _ خطیـب بغـدادی )تار

ی، شـما را همیـن  ناپذیرفتنـی هسـتند.« در شـناخت حـال و از حدیث هایـش ناهنجـار و 

ی، از او، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(   کـه خطیـب در شـرح حـال و ی بـس اسـت  حدیـث و

یـه بر منبر من خطبـه می خواَنـد، او را پذیرا گردید؛  کـرده اسـت: »هـرگاه دیدیـد کـه معاو روایـت 

کـه حدیثـش چنیـن  ی  کـه همانـا امانت پیشـه و درخـور امانـت سـپردن اسـت.« پـس آن راو

ناصـح  بـن  بـن عبیـد  از احمـد   _ نیسـت  تردیـد  و حدیث سـازی اش  باشـد، در دروغگویـی 

کـه در آن چـه  گفتـه اسـت: »گفته انـد  کـرده و  دبـاء: 228/3( از او یـاد 
ُ
نحـوی _ یاقـوت )معجـم األ

گویـد: »از  کنـد، ضعیـف اسـت.« ابن  َعـدّی حافـظ ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 188/1[  روایـت 

اصمعـی و قرقسـانی، حدیث هـای ناهنجـار و ناپذیرفتنـی روایـت نمایـد؛ و ابواحمـد حافـظ 

ی پذیرفتـه نگـردد.‹« نیـز ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیب: 60/1  گفتـه اسـت: ›بیشـینۀ حدیثـش از و

کم ابوعبداهلل  کرده و بر آن چنین افزوده اسـت: »حا ]52/1[( سـخن ابن  َعدّی و ابواحمد را یاد 

گفتـه اسـت: ›بسـا  ی روایـت نکرده انـد.‹ ابن   ِحّبـان ]الّثقـات: 43/8[  گویـد: ›اسـتادان مـا از و

یده اسـت.‹ ذهبی ]میـزان اإلعتدال: 662/2[ نیـز روایت او را  کـه ]بـا هم کیشـان مـا[ مخالفـت ورز

درخـور اعتمـاد نشـمرده اسـت.«

ی حدیث های  گفته اسـت: ›و گوید: »ابن  َعدّی1  سـیوطی )ُبغیة الُوعاة: 144/5 ]333/1[( 

کـرده اسـت: »از  یفـه روایـت 
َ

یانـی ثقـه، از ُحذ ناهنجـار و ناپذیرفتنـی روایـت نمایـد.‹« _ از راو

کـه مـرا در خـواب بینـد، خـود مـرا دیـده؛ زیـرا شـیطان  کـه فرمـود: ›هـر  رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

در شـکل مـن جلـوه نمی کنـد. نیـز هـر کـس ابوبکـر صّدیـق را در خـواب بینـد، خـود او را دیـده؛ 

ی جلوه نمی نماید.‹« زیرا شیطان به شکل و

ـف »ابن عیسـی« آمـده و در چـاِپ تحقیـق شـده »ابن عـدی« 
ّ
1. در اصـل مأخـذ و نیـز در نسـخۀ مـورد اعتمـاد جنـاب مؤل

کـه عیسـی صـورت اشـتباِه عـدی اسـت.)غ.( یـده  کتـاب در پانوشـت اشـاره ورز اسـت؛ و محّقـق آن 
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گویـد: ایـن قـوم هیـچ ویژگـی پیامبـران، آن برگزیـدگاِن بشـر، را باقـی ننهاده انـد،  امینـی 

کـه در عصمـت  کـه افـرادی را در آن ویژگی هـا بـا ایشـان شـریک سـاخته اند؛ افـرادی   مگـر ایـن 

کی و روحّیات بزرگوارانه و صفات و خوی های ارجمند، با ایشـان همانند نیسـتند. مسـلم  و پا

کرده انـد:  ]الّصحیـح: 451/4[ و بخـاری ]الّصحیـح: 2568/6[ ایـن حدیـث را بـا ذکـر سـند روایـت 

نمی کنـد.«  مـن جلـوه  در شـکل  زیـرا شـیطان  دیـده؛  مـرا  بینـد، خـود  در خـواب  مـرا  کـه  »هـر 

کـه  حافظـان نیـز از طریق هـای صحیـح و بی خدشـه، ایـن حدیـث را روایـت نموده انـد. چنـان 

کـرده و پیشـوایان  ی ]132/6[ آمـده، سـیوطی بـر تواتـر ایـن حدیـث تصریـح  در فیـض القدیـِر ُمٰنـاو

ایـن دانـش، آن را از ویژگی هـای رسـول خـدا؟ص؟ و فضیلت هـای خـاّص وی دانسـته اند و در 

بیـان رازهـای آن بـه گسـتردگی سـخن گفته انـد. سـیوطی )الخصائـص الکبـرٰی: 258/2 ]452/2[( 

در بابـی بـا ایـن عنـوان: »از ویژگی هـای وی آن اسـت کـه دیدنـش در خـواب، حـق اسـت.« این 

صفـت را از ویژگی هـای او شـمرده؛ و مـن هیـچ یـک از شـارحان پیشـین و پسـین این حدیث را 

کـه از حدیـث سـاختگی مـورد اشـارۀ خطیـب در سـدۀ پنجـم یـاد نمایـد. همـۀ آنـان از  ندیـده ام 

یافته اند؛ اّما خطیب  این حدیث سـاختگی چشـم پوشـیده و دروغین و برسـاخته بودنش را در

کـه در  کنـد و از ضعف هـای سـندش سـکوت ورزد، چنـان  کـه آن را روایـت  را خـوش افتـاده 

کـه ابن َحَجـر  ک، شـیوه اش چنیـن اسـت. شـگفت تر آن  فضیلت هـای افـرادی جـز عتـرت پـا

گفته اسـت: کرده و  ف بن عامر، از آن یاد 
َ
)لسـان المیزان: 403/2 ]492/2[( نیز در شـرح حال َخل

کرده اسـت.«  »او این حدیث را از محّمد بن اسـحاق بن ِمهران، با سـند صحیح روایت 

و همـو اسـت کـه شـرح حـال سـه تـن از راویـان سـند را آن گونـه کـه دیدیـد، آورده اسـت. دسـِت 

گونـه در حـِقّ امانت هـای دانـش و دیـن جنایـت مـی ورزد!  یـدن در فضیلت هـا، ایـن  غلـّو ورز

»پس وای بر آنان از آن چه دست هاشان نوشته و وای بر آنان از آن چه به دست می آورند.« ]بقره/79[

69. ابوبکر هرگز پیامبر را آزرده نساخت

کرده انــد:  عــی و ابن َمْنــده و جــز آن دو، از طریــق ســهل بــن ماِلــک بــا ذکــر ســند روایــت 
َ
ِخل
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ــرا  ــز م ــر هرگ ــه ابوبک ــردم! هرآین ــود: ›ای م ــد، فرم ــوداع بازآم ــة ال ــدا؟ص؟ از حّج ــول خ ــون رس »چ

ِضــره: 127/1 ]160/1[؛  الّنَ یــاض  )الّر بــرای او بشناســید.‹«  را  ایــن ویژگــی  پــس  آزرده نســاخت. 
اإلصابــه: 90/2(

گویـد: »ایـن حدیـث عجیـب ]و غریـب[ اسـت و آن را جـز از طریـق خالـد بـن  ابن َمْنـده 

عمـرو امـوی نمی شناسـیم.« ابن َحَجـر ]اإلصابـه: 90/2[ نیـز پـس از نقـل آن، گفتـه اسـت: »خالـد 

ی ادامـه دارد تـا آن  بـن عمـرو حدیثـی سسـت دارد و فـردی مـردود و نامعتبـر اسـت.« سـخن و

ی1 بر مـدار خالد بن عمرو می چرخد؛ و او کسـی  کـه بـه نقـل از ابوعمـر گفتـه اسـت: »حدیث و

یـان سـندش مجهـول و ضعیـف هسـتند و سـندش  کنـار نهاده انـد و راو کـه روایتـش را  اسـت 

گرد سهل بن یوسف یا ماِلک بن یوسف می چرخد.« گردا

گفتـه اسـت:  ابن َحَجـر )تهذیـب الّتهذیـب: 109/3 ]94/3[( در شـرح حـال خالـد بـن عمـرو 

اسـت؛ ناپذیرفتنـی  و  ناهنجـار  ی  گویـد: ›حدیـث و الّرجـال: 254/3[  معرفـة  و  ]العلـل   »احمـد 

یـخ: 518/3؛   و او ثقـه نیسـت و حدیث هـای باطـل روایـت نمایـد.‹ از یحیـی بـن معیـن ]الّتار

معرفــة الّرجـال: 60/1[ نقـل شـده کـه حدیـث او بهایـی نـدارد و دروغگـو بـوده و دروغ می پرداختـه 

یخ الکبیر: 164/3[  کرده اسـت. بخاری ]الّتار اسـت و از ُشـعبه، حدیث های سـاختگی روایت 

و سـاجی و ابو ُزْرعـه، حدیثـش را ناهنجـار و ناپذیرفتنـی خوانده اند. ابوحاتـم ]الجرح و الّتعدیل: 

ی را بی بهـا شـمرده و نسـائی  گویـد: ›حدیثـش مـردود و ضعیـف اسـت.‹ ابـوداوود و  ]343/3

]کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص95[ او را غیرثقـه خوانـده اسـت. صالح بـن محّمد بغدادی او را 

›حدیث هـای  اسـت:  گفتـه   ]283/1 المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن  ِحّبـان  و  شـمرده  حدیث سـاز 

یـان ثقـه مـی آورد و احتجـاج بـه خبـرش روا نباشـد.‹ ابن  َعـدّی  سـاختگی را بـه تنهایـی از راو

ناهنجـار  حدیث هـای  او،  جـز  و  لیـث  از  ی  ›و گویـد:   ]31/3 الّرجـال:  ضعفـاء  فـی   ]الکامـل 

و ناپذیرفتنـی روایـت نمـوده اسـت.‹ سـپس برخـی از حدیث هـای روایـت شـدۀ او از لیـث، از 

1. مقصودش حدیث سهل است.

48/8
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که  گفته اسـت: ›همۀ این حدیث ها باطل هسـتند و در نظر من چنین اسـت  یزید را آورده و 

کـه هیـچ یـک از  او آن هـا را بـه لیـث بسـته اسـت. نسـخۀ لیـث از یزیـد نـزد مـا موجـود اسـت 

کـه بیشـینه یـا همـۀ آن هـا سـاختگی  این هـا در آن یافـت نگـردد. جـز این هـا نیـز روایاتـی دارد 

کـه  اسـت؛ و او بـه روشـنی از ضعیفـان بـه شـمار مـی رود.‹ از احمـد بـن حنبـل نیـز نقـل شـده 

ی ساختگی است ... .« حدیث های و

که این دروغ  گوید: بخوانید و سپس در امانت داری حافظ محّب طبری بنگرید  امینی 

م می شـمارد و از فضیلت های 
ّ
را بـا حـذف  سـند روایـت می کنـد و آن را همچون حدیثی مسـل

کرده انـد!  ی  فـان نیـز در ایـن جنایـت از او پیـرو
ّ
 ابوبکـر محسـوب می نمایـد؛ و شـماری از مؤل

کـه بـر چیـزی دسـت می یابنـد ]و  کار نیکـو می کننـد.« ]کهـف/104[ »و می پندارنـد  کـه  »و خـود می پندارنـد 

کـه آن هـا دروغگویاننـد.« ]مجادلـه/18[ گاه باشـید  یعنـی از سـوگند خـود سـودی می برنـد[، آ

70. آیه های نازل شده در بارۀ ابوبکر

عبیـــدی مالکـــی )ُعْمـــدة الّتحقیـــق: ص134 ]ص228[( از شـــیخ زیـــن العابدیـــن َبْکـــری 

ی خواندنـــد و بـــه  کـــه چـــون قصیـــدۀ ســـرودۀ جـــّدش، محّمـــد َبْکـــری، را بـــر و گـــزارش نمـــوده 

ایـــن بیـــت رســـیدند:
کتاب خداییم. گرد آمده، ما ]حروِف[ آغازگر آیات  گر ستایش پیشینیان در صحیفه هایی  ا

کتـاب اسـت.‹ ]بقـره/1 و 2[ و در  کتـاب، ایـن آیـه اسـت: ›الـم؛ ایـن  گفـت: »مقصـود از آغـاز 

این جا، الف ›ابوبکر‹ است و الم ›هلل‹ و میم ›محّمد‹.«

کـه مقصـود از این سـخن خدای تعالی: »و راه کسـی را  َبَغـوی ]معالـم التنزیـل: 492/3[ آورده 

کـه ]بـه اخاص و توحید[ سـوی من بازگـردد.« ]لقمان/15[ ابوبکر اسـت. کـن  پیـروی 

دانشـوران تفسـیر در بـارۀ ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و خداونـداِن فزونـی و فراخـی ]توانگـران 

کـه مقصـود، صّدیـق اسـت.  و صاحبـان نعمـت[ از شـما مبـادا سـوگند بخورنـد.« ]نـور/22[ آورده انـد 
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کـه بـر هـر تختی پوششـی  گویـد: »صّدیـق دارای 360 تخـت بـود  شـیخ محّمـد زیـن العابدیـن 

یـد.« کـه هـزار دینـار می ارز گرانبهـا قـرار داشـت 

امینـی گویـد: در ایـن جـا پژوهـش در بـارۀ فضیلت هـای ابوبکـر را بـه پایان می بریـم و ما را 

کـه اینـان نـازل شدنشـان را بـه دروغ در بـارۀ  کـه در بـارۀ آیه هایـی سـخن گوییـم  مجـال نیسـت 

ابوبکـر دانسـته و آیه هـای فـراوان را تحریـف نمـوده و آن چـه را خواسـت ها و شهوت هاشـان 

گفته اند و خوشایندشـان افتاده که همسـان آن سـخنان  برایشـان آراسـته، در بارۀ کتاب خدا 

گـزاف در پیرامون  کـه شـنیدید، در فضیلت هـا غلـّو ورزنـد. نیز سـخن را در بـارۀ غلّوهای  رسـوا 

 حسـن افندی 
ّ

مه مال
ّ

ی با سـروده ها، نمی گسـترانیم؛ سـروده هایی همچون سـخن شـاعر عال و

َبـّزار موصلی )الّدیـوان: ص42(:

که هر ستایشی از رسیدن به بلندایش قاصر است. مقام صّدیق چنان واال است 

کتــاب خــدا  کــه ســتایش وی در آیــات محکــم  کســی  کاش می دانســتم شــعر چــه ارزد در مــدح 

آمــده اســت!

که در هستی است، رضای خدا را می جوید؛ و خدا رضای او را. هر 

ی در ستایش ابوبکر: و نیز این سخن و
کنده سازد. که همۀ هستی را از هیبت و وقار آ یاد صّدیق به میان نیاید، مگر آن 

که به خدا سوگند! همراهی برگزیده بود. همان همراه پیامبر برگزیده در غار 

گر هیبت او ســنگینش نمی نمود، به پرواز درمی آمد. همۀ وجود در یاد او سرگشــته مانده و ا

کــه آنــان بــه ابوبکــر بخشــیده و در پــی آن، او  کنیــم  کــه در ثروتــی نظــر  آری؛ مــا را روا اســت 

کــه بــرای او  را مّنت هــا بــر رســول خــدا و دیــن و مســلمانان رســیده اســت؛ همــان ثــروت انبــوه 

کــه در خبــر نســائی )میــزان اإلعتــدال: 341/2 ]375/3[؛  یــک میلیــون اوقیــه فراهــم آورد _ چنــان 

تهذیــب الّتهذیــب: 325/8 ]291/8[( از عایشــه آمــده اســت: »بــه دارایــی پــدرم در جاهلّیــت 

کــه یــک میلیــون اوقیــه1 بــود _ و برایــش 360 تخــت در خانــه اش آراســت و بــر  یــدم  افتخــار ورز

1. هر اوقیه برابر با چهل درهم است.
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کــه از شــیخ محّمــد زیــن العابدیــن َبْکــری  گســتْرد؛ چنــان  هــر تخــت، پوششــی هــزار دینــاری 

کــه چنیــن آرایــه ای چــه چیزهایــی را بــه دنبــال دارد: مالزمــات   شــنیدید. شــما می دانیــد 

ظرف هــا،  میزهــا،  گرانبهــا،  جامه هــای  آن،  تبعــات  و  آثــار  وضعــی،  چنیــن  مقتضیــات  و 

کــه بــرای  گماشــتگانی  کمتــر نیســت _ نوکــران و  کــه بهــای این هــا از خــود آن آرایه هــا  فرش هــا _ 

اســبان  بلندبــاال،  باالخانه هــای  سربرافراشــته،  کوشــک های  بایســته اند،  ســرایی   چنیــن 

ک و مســتغالت مناســب بــا ایــن دارایــی  پایــان و زمیــن و امــال گوســفندان و چهار و شــتران و 

گسترده، و دیگر پیامدهای مقام و دارایی!

کـه  گسـترده ایـن همـه را در خـود جـای داد؛ همـان دارایـی را  کـدام زمیـن  کـه  مـن ندانـم 

هیـچ یـک از پادشـاهان دنیـا در آن روز نداشـت! آیـا آن تخت هـای یـاد شـده در یـک اتـاق 

کـه هماننـد میدان هـای جنـگ و پهنه هـای  چیـده شـده بودنـد؟ چـه بـزرگ بـوده ایـن اتـاق 

کـه ایـن اتاق یکـی از اتاق های آن اسـت! روزی که  صحـرا اسـت؛ و چـه بزرگ تـر بـوده آن خانـه 

ی  بـه و کـه مـردان، خـود را  بـوده  ابوبکـر مـردم را بـه حضـور می پذیرفتـه، چـه شـگفت روزی 

نزدیک می ساختند و بر آن تخت ها می نشستند!

یـخ در بـارۀ آن روز حّتـی نجوایـی نمی شـنویم؟ آیـا بـر  کتاب هـای سـیره و تار چـرا مـا از 

دهـاِن نشسـتگان بـر آن تخت هـا بنـد نهـاده بودنـد تـا از ایـن گزارش چیـزی نگوینـد؟ طبیعت 

کـه در چنیـن همایـش بزرگـی _ که هر هفته، یا دسـت کم هر ماه، یا دسـت  حـال چنـان اسـت 

کم تـر هـر سـال، و یـا دسـت کم تریـن یـک بـار در همـۀ عمـر برگـزار می شـد _ اّتفاقاتـی بگـذرد کـه 

یـخ از یادکـرد آن غفلـت نمـی ورزد و مـوّرخ بـه آسـانی آن را وانمی گـذارد. اّمـا بـه رغـم همـۀ  تار

کـه عبیـدی پـس از دیرزمانـی، آن هم با  این هـا، چیـزی از آن نمی یابیـد، مگـر صدایـی آهسـته 

کوتاه، برمـی آوَرد! صـدای 

از کـدام حرفـه یـا پیشـه یـا صنعـت یـا کشـت و کار، ایـن مرد یـک میلیون اوقیه به دسـت 

کـه در آن روز، مـردم قریـش در فقـر و تنگدسـتی بـه سـر می بردنـد و چنـان بودنـد  آورد؛ حـال آن 
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ی، وصـف  کـه حضـرت صّدیقـۀ طاهـره در خطبـۀ خویـش خطـاب بـه ابوبکـر و مـردم همـراه و

گندیـده می نوشـیدید و بـرگ درختـان را غـذای خـود می سـاختید و خـواری   نمـود: »شـما آب 

که مردِم پیرامونتان شـما را درربایند؛ پس خداوند با رسـولش  یدید، از بیم آن  و فروتنی می ورز

شما را نجات بخشید.« )بالغات الّنساء: ص13 ]ص24[؛ أعالم الّنساء: 1208/3 ]117/4[(

شـاید ایـن روز همـان هنگامـی باشـد که مـاوردی )أعـالم الّنبـّوه: ص146 ]ص220[( از طریق 

کرده انـد روزی رسـول خـدا؟ص؟ بـه مسـجد  کـه برایـش حکایـت  ماِلـک بـن انـس روایـت نمـوده 

درآمـد و ابوبکـر و عمـر؟امهضر؟ را آن جـا یافـت. از آن دو پرسـید: »چـه چیـز شـما را از خانـه بیـرون 

کشـید.«  گرسـنگی از خانه بیرون  گفتند: »گرسـنگی.« رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »مرا نیز  آوْرد؟« 

هـان رفتنـد و او فرمـان داد تـا بـا گنـدم یا جویـی که نزدش بود، برایشـان  پـس نـزد ابوهیثـم بـن  َتّیِ

چیزی بپزند ... .

کـه 4 یـا 5 سـال پـس  یافـت؛ حـال آن  وانگهـی عایشـه چـه هنـگام روزگار جاهلّیـت را در

کـه در جاهلّیـت بـر بـاد  یـد  ی بـه ثروتـی فخـر می ورز از بعثـت زاده شـد؟1 آیـا در دوران اسـالم، و

گرسـنه بود؟ کنـون دارنـده اش  رفتـه و ا

مـن ندانـم چـه چیـز سـبب شـد تـا آن هـزاران هـزار درهـم از میـان بـرود! چـه چیـز آن را بـر باد 

فنـا داد و نابـود کـرد و دارنـده اش را بـه نـداری افکْند تا تبدیل به کسـی شـود کـه هیچ چیز ندارد 

گـر  گـر داشـته باشـد _ ؟ ا یـا در روز هجـرت خویـش، جـز 6000/5000/4000 درهـم بیش تـر نـدارد _ ا

کسـی یـک دهـم از َدهک هـای چنـان مالـی را انفـاق می نمـود، آوازه اش جهـان را پـر می کـرد و در 

کـه در صفحـۀ  آن روزگاران، از پیشـاهنگان بخشـش گران دنیـا بـه شـمار می رفـت؛ حـال آن 

کـه ذهبـی آن  گیریـم  یـخ، هیـچ نامـی از آن هـزاران و تخت هـا و پوشـش ها یافـت نمی شـود!  تار

حدیـث عایشـه را آورده و گفتـه باشـد: »از هـزار هـزار اوقیـه، هـزاِر دوم بـه یقیـن باطـل اسـت؛ زیرا 

کر )304/1  یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا 1. اإلصابـه )359/4(؛ نیـز ایـن مطلـب از صحیـح بخـاری ]1415/3[ برآیـد؛ تار
چهـارم/1882[� ]قسـمت  اإلسـتیعاب  ]197/3[(؛ 
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ایـن دارایـی بـرای پادشـاه زمان نیز فراهم نبوده اسـت.« و نیز ابن َحَجر )تهذیـب الّتهذیب: 325/8 

]291/8[( ایـن سـخن ذهبـی )میـزان اإلعتـدال: 341/2 ]375/3[( را درسـت شـمرده باشـد؛ اّمـا بـاز 

گزارش همان هزار اوقیۀ صحیح در کجای صفحه های تاریخ آمده است؟ که  باید پرسید 

گـر ایـن خواب هـا و آن قّصه هـای موهـوم، درسـت؛ و ابوبکـر دارای چنـان ثـروت انبـوه  ا

بـن  عبـداهلل  اجیـر  کـه  نمی شـد  تنگدسـت  چنـان  ابوُقحاَفـه،  پـدرش،  باشـد،  بـوده  خیالـی 

کـف  گـردد تـا مـردم را بـر سـفرۀ غـذای او فراخواَنـد و بـا ایـن خـواری، انـدک قوتـی بـه  ُجْدعـان 

ـت در قصیـده ای در سـتایش 
ْ
بـن َصل امّیـة  العـرب آورده و  بـی در مثالـب 

ْ
َکل کـه  آوَرد؛ چنـان 

کشـیده اسـت: بـه نظـم  را چنیـن  ابن  ُجْدعـان، آن 
 مــردی شــریف و واال مردمــان را در مّکــه فرامی خوانــد تــا بــر ســفرۀ ابن  ُجْدعــان حاضــر شــوند 

و دیگری هم بر بام خانه اش بانگ برمی آورد.

گندم مخلوط با شهد در آن ها است. که مغز  کاسه های چوبی  مردم را می خوانند به 
ج اصفهانی: 4/8 ]342/8[؛ مسامرة األوائل: ص88( َکْلبی؛ األغانی تألیف ابوالَفَر )مثالب العرِب 

گویـد: »مقصـود از واال و شـریف در ایـن بیـت، سـفیان بـن عبداألسـد؛ و مـراد از  بـی 
ْ
َکل

کـه  دیگـری، ابوُقحاَفـه اسـت. در حاشـیۀ کتـاب مسـامرة األوائـل )ص88( ایـن سـخن نقـل شـده 

مقصـود از فراخواننـده، ابوُقحاَفـه پـدر صّدیـق اسـت.«

کـــه در ضیافت ســـرای چنیـــن فـــردی بـــا یـــک میلیـــون  آن چـــه می ســـزد، ایـــن اســـت 

ــفرۀ غـــذا  ــه سـ ــردم را بـ ــه مـ ــون ابوُقحاَفـ ــه ابریشـــم، 10 تـــن همچـ ــته بـ ــه و 360 تخـــت آراسـ اوقیـ

کـــردن شـــکم خـــود،  ی بـــا چنـــد درهـــم انـــدک یـــا بـــه ازای ســـیر  کـــه و فراخواننـــد؛ چـــه رســـد بـــه آن 

گردد! اجیر مردمان دیگر 

کـه  گـر ابوبکـر در آن هنـگام، دارای ایـن ثـروت خیالـی یـا نیمـی از آن بـود، نیـاز نداشـت  ا

بـرای هجـرت همـراه صحابـۀ رسـول خـدا؟ص؟ دو شـتِر سـواری بـه 800 درهـم بخـرد )الطبقـات 

الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 212/1 ]228/1[؛ البدایـة و الّنهایـه: 177/3 و 178 ]218/3 و 220[( و سـپس 
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یکی را به آن حضرت؟ص؟ پیشکش نماید و آن حضرت را جز در برابر  بهایش نپذیرد و فرماید: 

»مـن بـر شـتری کـه از آِن خـودم نباشـد، سـوار نمی شـوم.« و ابوبکـر گویـد: »ای رسـول خـدا؛ پدر و 

مـادرم فدایـت بـاد! ایـن شـتر از آِن خـود تـو اسـت.« و پیامبـر فرمایـد: »نـه؛ بلکـه بگـو آن را بـه چـه 

گرفتـم.«  گویـد: »بـه فـالن مبلـغ.« و پیامبـر فرمایـد: »آن را بـه ایـن بهـا  بهایـی خریـده ای.« و او 
الّنبوّیـه  الّسـیرة  ]376/2[؛   245/2 طبـری:  الملـوک  و  األمـم  یـخ  تار ]1419/3[؛   47/6 بخـاری:  )صحیـح 

تألیـف ابن هشـام: 98/3 و 100 ]131/2[؛ الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 213/1 ]228/1[؛ البدایـة و 

الّنهایـه: 184/3 و 188 ]225/3 و 231[(

سـر باززدن رسـول خدا؟ص؟ از پذیرش آن شـتر، تنها یا به سـبب وضعّیت مالی ضعیف 

ی را خوشـایند نبود که کسـی را بر او مّنتی باشـد، مبادا پس  ابوبکـر بـود و یـا بدیـن جهـت کـه و

که در مصاحبت  کس از مردم  ی بندند: »همانا آن  از دیرزمانی چنین سـخنی را به دروغ بر و

کتـاب  کـه در همیـن  و انفـاق مالـش بـر مـن بیـش از دیگـران مّنـت دارد، ابوبکـر اسـت.« چنـان 

گذشت. )ص33( 

بـی )الّسـیرة الحلبّیه: 44/2 
َ
افـزون بـر ایـن، بـا روایت ابن َصّبـاغ )الفصـول المهّمه ]ص48[( و َحل

]40/2[( مجالـی گسـترده بـرای بازنگـری روایـت دو شـتر و تردیـد در آن نیز پیـش می آید. طبق این 

کـه نـزد علـی رود و او را از مـکان  روایـت، رسـول خـدا؟ص؟ بـه اسـماء، دختـر ابوبکـر، فرمـان داد 

گاه سازد و به او بگوید که یک راهنما برای آن دو اجیر نماید و پس از گذشت  خودش و ابوبکر آ

سـاعتی از شـِب پیـش رو _ کـه چهارمیـن شـِب مانـدن آن دو در ایـن مـکان بـود _ سـه شـتر همـراه 

گاه سـاخت. وی مردی  وی کنـد. پـس اسـماء نـزد علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _ آمـد و او را از این سـخن آ

یثـی بـرای آن دو اجیـر نمود و سـه شـتر همراهـش کرد. آن مرد شـبانه 
َ
را بـه نـام أریقـط بـن عبـداهلل ل

کوه آورد و چون پیامبر؟ص؟ بانگ شـتر را شـنید، همراه ابوبکر از غار بیرون آمد  شـتران را تا دامنۀ 

و بدین گونه، آن راهنما را شناختند.

ایـن خبـر صراحـت دارد کـه در آن جـا، دو شـتر از آِن ابوبکـر نبـوده کـه برای سـوار شـدن آن 
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بی بدین گونه میان این حدیث 
َ
دو مهّیا گشـته؛ بلکه شـتراِن کرایه برایشـان فرسـتاده شـد. َحل

و روایـِت دو شـتر سـازگاری پدیـد آورده کـه مقصـود از اجاره نمودن علـی؟ضر؟، پرداختن اجرت 

]بـه آن راهنمـا، و نـه کرایـه کـردن شـتران[ اسـت. اّمـا چنان کـه می بینید، ظاهر ایـن دو حدیث 

از چنین سـازگار سـاختنی سرمی تابد.

چنـان کـه خواهـد آمـد، روایـت شـده که دارایی همراه بـا ابوبکر در روز هجـرت از مدینه _ که 

همـۀ دارایـی اش بـود _ چهـار یـا پنـج یا شـش هـزار درهم بـود. این مقدار کجا و  یـک میلیون اوقیه 

کجا و آن تخت های یاد شـده و پوشـش های برابر با 360 هزار دینار و پیامدهایش؟ چه نسـبتی 

اسـت میـان دارنـدۀ چنـان ثروتـی و کسـی کـه ایـن درهم هـای انـدک را دارد؟ چـه نسـبتی اسـت 

میـان چنـان وضعّیتـی کـه وی و پـدرش در مّکـه داشـتند و آن وضـع و حـال کـه او در مدینه پارچه 

می فروخـت و آن را بـر گـردن و دسـت خویـش می نهـاد؛ حرفه ای حقیر که با چرخیدن در کوچه ها 

و بازارها می گذشت، بی آن که در تجارت خانه یا دّکانی جای داشته باشد؟

کـه چـون ابوبکـر بـه خالفـت رسـید،  کـرده  ابن سـعد از طریـق عطـاء بـا ذکـر سـند روایـت 

بامـدادان پارچه هایـی را بـر دوش نهـاد و برای فروش به بازار رفت. عمر بن خّطاب و ابوُعَبیدۀ 

»بـازار.«  گفـت:  ی؟«  کجـا مـی رو بـه  گفتنـد: »ای خلیفـۀ رسـول خـدا!  و  را دیدنـد  او  جـّراح 

ی؟« گفت:  کـه خالفـت مسـلمانان را بـر عهده داری، بـرای چه به بازار مـی رو کنـون  گفتنـد: »ا

برایـت درآمـدی مقـّرر  تـا  گفتنـد: »روان شـو  را فراهـم آورم؟«  »پـس چگونـه غـذای خانـواده ام 

گوسـفند مقّرر نمودند و در بارۀ  ی همراه آن دو روان شـد و برایش در هر روز یک نیمه  کنیم.« و

کردند. ی چانه زنی  گوسفند با و کله پاچه و شکمبۀ 

کـه مـردی عبایـی ]= چیـزی شـبیه  نیـز همـو از طریـق عمیـر بـن اسـحاق روایـت نمـوده 

بـه  را  آن  »ایـن چیسـت؟  گفـت:  دیـد.  ابوبکـر صّدیـق  بـر دوش  را  باربـری[  بـرای  چادرشـب 

کـه تـو و زادۀ خّطـاب مـرا از  گفـت: »دسـت از مـن بـردار؛  مـن بـده تـا بی نیـازت سـازم.« ابوبکـر 

بازداشـت.« نتوانیـد  کار خانـواده ام  بـه  پرداختـن 
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کـــه چـــون ابوبکـــر بـــه خالفـــت رســـید، جامه هایـــی  در عبـــارت دیگـــر از ابن ســـعد آمـــده 

کار خانـــواده ام  گفـــت: »مـــرا از پرداختـــن بـــه  بـــا خـــود برداشـــت و بـــه ســـوی بـــازار رفـــت و 

یـــد!« بازندار

ی؟ضر؟ پارچه ای  کردند، و که چون با ابوبکر برای خالفت بیعت  بی آمده 
َ
در عبارت َحل

ی؟« ...  کجـا مـی رو گفـت: »بـه  بـر دسـت خویـش نهـاد و بـه سـوی بـازار روان شـد. عمـر بـه او 
_ تـا پایـان خبر _1

نیازهـا  بـرآوردن  راه  در  و  پیامبـر؟ص؟  بـرای  را  انبوهـش  ثـروت  ی  و هنـگام  چـه   وانگهـی 

ی مّنت داشـته باشـد؟  و بـه سـود او انفـاق نمـود تـا بیـش از همـۀ مـردم در بخشـش مالـش بـر و

یـخ  کـس ندیـد و هیـچ آدمیـزادی آن را روایـت نکـرد؟ چـرا تار چگونـه آن را بخشـید و هیـچ 

کـه ایـن را برایـش یاد نموده که شـتری  ی را یـاد نکـرده اسـت، بـا آن  هیـچ یـک از مـوارد انفـاق و

کـه  گرفـت؛ همچنـان  را بـه پیامبـر؟ص؟ پیشـکش نمـود و او آن را بازگرداْنـد و ابوبکـر بهایـش را 

کـه در بـرآوردن نیازهـای رسـول خـدا؟ص؟ و جنگ هایـش و بـه سـود اسـالم  کـس را   انفـاق هـر 

و مسلمانان سهمی داشته، به یاد سپرده است؟

رســـول خـــدا؟ص؟ پیـــش از هجـــرت و در مّکـــه، بـــرای نیازهـــای شـــخصی و امـــور مربـــوط بـــه 

ـــش از ازدواج  ـــور  را پی ـــن ام ـــۀ ای ـــب؟س؟ هم ـــش ابوطال ـــرا عموی ـــت؛ زی ـــازی نداش ـــر نی ـــه ابوبک آن، ب

وی بـــا خدیجـــه بـــر عهـــده داشـــت. پـــس از آن نیـــز دارایـــی خدیجـــه زیـــر دســـت وی بـــود و خـــود 

خدیجـــه از او فرمـــان می ُبـــرد. نیـــازی کـــه پدیـــد آمـــد، پـــس از هجـــرت و بـــه ســـبب گســـترش دامنـــۀ 

اســـالم و امتـــداد یافتـــن آن بـــود کـــه نیازمنـــد آراســـتن ســـپاهیان و تدبیـــر کار لشـــکر بـــود. در ایـــن 

میـــان، هنـــگام ورود رســـول خـــدا؟ص؟ بـــه مدینـــه، مردانـــی از خانـــدان بنی ســـالم بـــن عـــوف، 

بـــن خـــزرج،  بـــن ُعبـــاده؛ بنی حـــارث  آنـــان: َســـعد   بنی بیاضـــه، بنی ســـاعده و پیشـــاپیش 

1. بنگریـد بـه: الّطبقـات الکبـرٰی ابن سـعد: چاپ لیـدن: 130/3 و 131 ]184/3 و 185[؛ صفة الّصفوه تألیف ابن جوزی: 
97/1 ]257/1[؛ الّسیرة الحلبّیه: 388/2 ]359/3[�

)81(

54/8

91 بازگشت به آغاز سخن: حدیث های غلّوآمیز در فضیلت های ابوبکر



و بنی عـــدی کـــه خانـــوادۀ دایی هـــای گرامـــی رســـول خـــدا بودنـــد، هـــر یـــک بانـــگ بـــرآوْرد: »بـــه 
سوی ما بیا، به سوی نیروها ]ی تحت فرمان[ و امکانات و مصونّیت و عّزت!«1

کـه از  در آن روز، ابوبکـر مالـی نداشـت، جـز همـان چهـار یـا پنـج یـا شـش هـزار درهمـی 

کـرد؟ _ و چنین مالی حّتی  گـر آورده باشـد؛ و چگونـه تـوان آن را اثبـات  مّکـه آورده بـود _ البّتـه ا

گـر یکسـره انفاقـش می نمـود، چـه سـودی داشـت؟ ایـن مبلـغ در برابـر آن حکومـت بـزرگ،  ا

دارای چـه ارزشـی بـود؟ اّمـا مـا از همـۀ این هـا چشـم می پوشـیم و از مّدعـی انفـاق می پرسـیم: 

کار بخشـید؛  کـرد؛ برای کدام  کـدام مصـرف هزینه  ی چـه هنـگام آن مـال را انفـاق نمـود؛ بـه  و

کـرد؟ چـرا این هـا بـر آن آفریـدگان خـدا، صحابـۀ رسـول خـدا؟ص؟،  در چـه نیـازی آن را عطـا 

یخ ننگاشـتند و در  پوشـیده ماْنـد؟ چـرا از موّرخـان پنهـان مانـد؟ چـرا آن را در صفحه هـای تار

شـمار فضیلت هـای خلیفـه یـاد نکردنـد؟ آیـا بـا همیـن چند ِدرهمـک که مصرفش نیـز معلوم 

گشـت و ابوبکـر بـا مـال خویـش بیـش از همـۀ  کارش بـه سـامان  نیسـت، پایـۀ اسـالم اسـتوار و 

مـردم بـر رسـول خـدا دارای مّنـت شـد؟

کـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ چهـار درهـم داشـت و هـر یـک را در  شـگفتا و بسـیار شـگفتا 

ی چنیـن نـازل فرمـود: »آنـان  شـب، در روز، نهانـی، و آشـکارا صدقـه داد و خداونـد در بـارۀ و

کـه مال هـای خـود را در شـب و روز، پنهـان و آشـکارا، انفـاق می کننـد، مزدشـان نـزد پروردگارشـان اسـت، نـه 
بیمـی بـر آن هـا اسـت و نـه اندوهگیـن شـوند.« ]بقـره/274[2

کتاب  همو _ سـام اهلل علیه _ انگشـتر خویش را به نیازمندی صدقه داد و خدای تعالی در 

کتاب )269/7( آوردیم. 1. خبر آن را در همین 

کرده انـد: عبدالـّرّزاق؛ عبـد بـن حمیـد؛ ابن منـذر؛ ابن ابی حاتـم؛ َطَبرانـی ]المعجـم  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  2. آن را ایـن 
و  یـخ مدینـة دمشـق: 9/18[؛  تار نیـز در مختصـر  و  أبی طالـب  بـن  اإلمـام علـی  ]ترجمـة  کر  ابـن عسـا الکبیـر: 80/11[؛ 
ابن جریـر. بنگریـد بـه: الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 347/3 ]225/3[؛ أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل بیضـاوی: 
ابن کثیـر:  تفسـیر  ]83/7[؛   369/2 رازی:  الکبیـر  التفسـیر  ]319/1[؛   286/1 زمخشـری:  الکّشـاف  ]141/1[؛   185/1
القدیـر شـوکانی: 265/1  فتـح  ]201/1[؛  الخـازن: 208/1  تفسـیر  المنثـور: 363/1 ]100/2-101[؛  الـّدّر  تفسـیر  326/1؛ 

�48/3 آلوسـی:  المعانـی  روح  ]294/1[؛ 
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که ایمان  کسـانی  کرد: »همانا دوسـت و سرپرسـت شـما خدا اسـت و پیامبرش و  عزیزش او را چنین یاد 
که در رکوعند.« ]مائده/55[1 که نماز را بر پا می دارند و زکات می دهند، در حالی  آورده اند، آنان 

نیز وی و خانواده اش به بینوا و یتیم و اسیری غذا دادند و خداوند این آیات از سورۀ هل 

کـه بـه آن مایـل و نیازمندنـد[  أتـی را در بـارۀ آنـان چنیـن نـازل فرمـود: »و طعـام را بـا دوسـتی آن ]= بـا آن 

بـه بینـوا و یتیـم و اسـیر می خوراننـد ]و در دل می گوینـد: ›[ شـما را تنهـا بـرای خشـنودِی خـدا می خورانیـم؛ 

کتـاب )106/3-111( بـه  کار ایشـان در همیـن  از شـما پـاداش و سپاسـی نمی خواهیـم.]‹[« در بـارۀ ایـن 

گفتیم. تفصیل سـخن 

ی در همراهی  اّمـا ابوبکـر کـه همـۀ مالـش را در راه خدا می بخشـد و پیامبر بزرگوار مّنت و

و انفـاق مالـش بـر خویشـتن را بیـش از همـۀ مـردم می دانـد، بـا ایـن همـه، هیـچ نامـی از او در 

کتـاب عزیـز بـرده نشـده اسـت! ایـن از چـه رو اسـت؛ شـما می دانید.

که ابوبکر با بخشـیدن چهار یا پنج یا شـش هزار درهم _ اگر چنین مبلغی  و شـگفت تر آن 

داشـته! _ بیـش از همـۀ مـردم بـر رسـول خـدا؟ص؟ مّنـت دارد، اّمـا عثمـان چنیـن نیسـت، بـا آن 

 کـه چندیـن برابـر ابوبکـر انفـاق نمـود و تنهـا در یـک غـزوه، ده هـزار دینـار بـرای رسـول خدا فرسـتاد

  _ چنـان کـه در حدیـث دروغیـن ابو َیْعلـٰی2 آمـده _ و آن حضـرت؟ص؟ آن را در برابـر خـود نهـاد و زیـر 

و رویـش کـرد و چنیـن دعایـش فرمـود: »ای عثمـان! خداونـد هـر گناهی را که پنهانی یا آشـکارا یا 

پوشـیده انجـام داده ای و هـر چـه را تـا روز قیامـت انجام می دهی3، بیامـرزد!« به گونه ای که دیگر 

عثمـان از انجـام هیـچ کاری پـس از این دعا پـروا ندارد!

گیـرد  پـس  گـر آن سـخن خویـش را باز گـردد ا کامیاب تـر  کـه ایـن مّدعـی  مـن می اندیشـم 

و بگویـد: »مـن هیـچ چیـز از ایـن مطلـب را نمی دانـم و هیـچ بخشـی از آن را اثبـات نمی کنـم؛ 

یـدن در فضیلت هـا برسـاخته اسـت.« بلکـه آن را تنهـا غلـّو ورز

کتاب )47/2؛ 155/3-163( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 

کرده و ابن کثیر )البدایة و الّنهایه: 212/7 ]238/7[( گزارش نموده است. 2. وی آن را با سندی سست روایت 

که آن را به دروغ بر رسول خدا بسته اند. 3. همین جمله متن روایت را سست می سازد و نشان می دهد 
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ی و زَمْخَشـری  کم و حافظ ابوُنَعیم یا آوردۀ بیضاو شـاید پژوهندگان به روایت حافظ حا

کنـد و راه رهایـی از آن را از مـن بخواهنـد. و اّمـا  دسـت یابنـد و ایـن در نظرشـان نیکـو جلـوه 

توضیـح مطلب:

ی )أنـوار التنزیـل  کردیـم: بیضـاو کـه اخیـرا یـاد  ی و زمخشـری[  و اّمـا ایـن دو تـن ]= بیضـاو

کـه ایـن  کرده انـد  و أسـرار التأویـل: 185/1 ]141/1[(؛ و زَمْخَشـری )الکّشـاف: 286/1 ]319/1[( یـاد 

کـه 40 هـزار دینـار صدقـه داد؛ 10 هزار را  سـخن خـدای تعالـی در بـارۀ ابوبکـر نـازل شـد، آن گاه 

که مال های خود را در شـب  شـبانه، 10 هزار را روزانه، 10 هزار را پنهانی، و 10 هزار را آشـکارا: »آنان 

و روز، پنهان و آشکارا، انفاق می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است، ... .« ]بقره/274[

گوینـدۀ ایـن سـخِن مرسـل باشـد. نیـز  کـه  مـن هیـچ یـک از صحابـه و تابعیـن را نیافتـم 

ی نسـبت  کتاب های اهل سـّنت، این سـخن را به و که در  کس از پیشـینیان را ندیدم  هیچ 

امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ مشـهور  از  یگردانـی  بـه رو کـه  ب  بـن  ُمَسـِیّ باشـند، مگـر سـعید  داده 

کـه حافظـان بـا  اسـت. حدیث سـازان ایـن خبـر را برسـاخته اند تـا در برابـر روایتـی قـرار دهنـد 

گشـته اسـت. اینـان  کـه ایـن آیـه در شـأن علـی امیرالمؤمنیـن نـازل  کرده انـد  ذکـر سـند روایـت 

در ایـن خبـر سـاختگی، 40 هـزار دینـار بـه ابوبکـر بخشـیده اند تـا نـزول آن آیـه در بـارۀ بخشـندۀ 

چنیـن مبلـغ بزرگـی را بیـش از نزولـش در بـارۀ بخشـندۀ 4 درهـم نـزد سـاده دالِن اّمـت موّجـه 

کـه همـۀ دارایـی ابوبکـر هنـگام  کـه خـود ایشـان اّتفـاق نظـر دارنـد  جلـوه دهنـد، غافـل از ایـن 

هجـرت بـه سـوی مدینـه، 4 یـا 5 یـا 6 هـزا درهـم بـوده اسـت. نیـز آیـۀ یـاد شـده در سـورۀ بقـره 

کـه ایـن سـوره در مدینـه و در اوایـل  جـای دارد و پیشـوایان حدیـث و تفسـیر اّتفـاق نظـر دارنـد 

گشـت. )الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 132/1 ]107/1[؛ تفسـیر ابن کثیـر: 35/1؛ تفسـیر  هجـرت نـازل 

از  گویـد: »شـماری  الّتفسـیر  ابن کثیـر در   )]27/1[ القدیـر شـوکانی: 61/1  فتـح  ]19/1[؛  الخـازن: 91/1 

گفته انـد؛ و اختالفـی در آن نیسـت.« پیشـوایان و دانشـوران و مفّسـران چنیـن 

کـه 40 هـزار دینـار داشـته باشـد تـا  پـس هنـگام نـزول ایـن آیـه، ابوبکـر را چگونـه می رسـید 
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ی چیـزی جـز درهم هایـی انـدک نداشـته، بـه فرض  کـه و آن را صدقـه دهـد یـا ندهـد، حـال آن 

کـه صحیـح نیسـت. کـه حدیـث درهم هـای  انـدک صحیـح باشـد  و بـه زودی خواهیـد دیـد 

سـیوطی ]الـّدّر المنثـور: 101/2[ در پـی نقـل ایـن حدیـث مرسـل، چنیـن آورده اسـت: »مـن 

کـه آن را  کسـی  گویـا  کـه ایـن آیـه در بـارۀ ابوبکـر نـازل شـده باشـد، دسـت نیافتـم.  بدیـن خبـر 

کرده باشـد. طبق این روایت،  اّدعا نموده، از روایت ابن  ُمنذر از ابن اسـحاق چنین برداشـتی 

چون ابوبکر؟ضر؟ درگذشـت و عمر به خالفت رسـید، او برای مردم به خطبه برخاسـت و پس 

از سـتایش و ثنـای درخـور خداونـد، گفـت: ›ای مـردم! برخـی از طمع هـا، فقـر اسـت؛ برخی از 

یـد، انباشـته می کنیـد و آن چه را بدان  نومیدی هـا، بی نیـازی اسـت و شـما آن چـه را نمی خور

نفـاق  از  شـاخه ای  بخل ورزی هـا،  از  برخـی  کـه  بدانیـد  یـد.  می ورز آرزو  نمی یابیـد،  دسـت 

اسـت. پـس بـرای خویشـتن از امـوال ]خـود[ انفـاق نمایید. کجاینـد اصحاب ایـن آیه؟‹ پس 

گـزارش، هیـچ داللتـی بـر آن چـه مّدعی  کـه در ایـن  ایـن آیـۀ گرامـی را خوانـد. و شـما می دانیـد 
گفته، نیست.«1

کـه از هـر دو سـوی  ب آورده  نیـز حدیث سـازی دیگـر2 آمـده و روایتـی را از سـعید بـن  ُمَسـِیّ

مرسـل اسـت. طبـق ایـن روایـت، آیـۀ یـاد شـده در بـارۀ عثمـان بـن َعّفـان و عبدالّرحمـان بـن 

کـه سـپاِه دچـار تنگنـا را در جنـگ تبـوک حمایـت مالـی نمودنـد. رازی  گشـته  عـوف نـازل 

انفـاق  در بـارۀ  کـه  »آیـه ای  اسـت:  گفتـه  و  کـرده  یـاد  را  ایـن  الکبیـر: 347/2 ]45/7[(  )الّتفسـیر 

که مالهای  گشـت، این سـخن خدای تعالی اسـت: ›کسـانی  عثمان به سـپاِه دچار تنگنا نازل 

کرده اند مّنتی ننهند و نرنجانند�‹ ]بقره/262[« که  کنند و از پی انفاقی  خود را در راه خدا انفاق 

خـدا  گفتـار  تحریـف  بـه  پـس  سـاخته؛  نابینـا  را  قـوم  ایـن  چشـمان  یـدن،  ورز دوسـتی 

کـه شـیطان برایشـان آراسـته، بـه زبـان رانده انـد. بـر  کتـاب خداونـد سـخنانی را  پرداختـه و در 

1. بنگرید به: روح المعانی آلوسی: 48/3�

2. بنگرید به: فتح القدیر شوکانی: 265/1 ]294/1[؛ روح المعانی آلوسی: 48/3�

)84(

57/8

95 بازگشت به آغاز سخن: حدیث های غلّوآمیز در فضیلت های ابوبکر



کـه آن دو آیـه، آیات 262 و 274 از سـورۀ بقره هسـتند که به گفتۀ  ایـن نادانـان پوشـیده مانـده 

مفّسـران1، نخسـتین سـورۀ نـازل شـده در مدینـۀ مشـّرفه اسـت و سـال ها پیـش از غـزوۀ تبـوک و 

سـپاِه دچـار تنگنایـش _ در مـاه رجـب سـال نهـم هجـری _ نـازل شـده؛ پـس نـزول هیـچ یـک از 

ایـن دو آیـه در بـارۀ عثمـان صحیـح نیسـت.

کرده اند: و اّما آن چه آن دو حافظ با ذکر سند روایت 

بـن  ابراهیـم  از  بـن محّمـد وّراق،  بـن احمـد  از محّمـد  ابوُنَعیـم )ِحلیـة األولیـاء: 33/1(   .1

َمة بـن  َحْفـص َسـْعدی، از یونـس بـن  ُبَکیـر، از محّمـد بـن 
َ
مـی، از َسـل عبـداهلل بـن اّیـوب ُمَخِرّ

اسـحاق، از هشـام بن ُعروه، از یحیی بن عباد بن عبداهلل بن زبیر، از پدرش، از اسـماء دختر 

گزاردنـد، دسـت پیامبـر  کـه پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر حـج  کـرده اسـت: »هنگامـی   ابوبکـر روایـت 

و دست خود ابوبکر در مال ابوبکر  یکی بود.«

راویان سند

کــه  ی را دروغگــو شــمرده؛ چنــان  ــن اســحاق و ــن احمــد وّراق. ابوبکــر ب ــد ب یــک( محّم

گفتــه اســت. )لســان المیــزان: 51/5 ]60/5[( کــم  حا

گوید: »ثقه نیسـت و از راویان ثقه حدیث های  می. داَرُقْطنی  دو( ابراهیم بن عبداهلل ُمَخِرّ

باطل روایت کرده اسـت.« )لسـان المیزان: 72/1 ]65/1[(

المجروحیـن:  ]کتـاب  ابن  ِحّبـان  بـود.  کوفـی  محّدثـی  َسـْعدی.  بـن  َحْفـص  َمة 
َ
َسـل سـه( 

ی یـاد  ی حدیث سـاز بـود.« سـپس حدیثـی ناهنجـار و ناپذیرفتنـی را از و گویـد: »و  ]339/1

کـردن از او.« نیـز حدیثی از  ی روا باشـد و نـه روایـت  کـرده و گفتـه اسـت: »نـه حّجـت آوری بـه و

ی آورده و آن را بی اسـاس خوانـده اسـت. )لسـان المیـزان: 67/3 ]81/3[( و

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 5/3 ]6/3[( از طریـق احمـد بـن عبدالجّبـار، از  2. حا

1. بنگرید به: الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبی: 132/1 ]107/1[؛ تفسیر الخازن: 19/1؛ فتح القدیر شوکانی: 16/1 ]27/1[�
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یونـس بـن  ُبَکیـر، از محّمـد بـن اسـحاق، از یحیـی بـن عبـاد ]بـن عبـداهلل بـن زبیـر[، از اسـماء 

کـرده اسـت: »چون رسـول خدا؟ص؟ همـراه با ابوبکـر از مّکه به مدینه  دختـر ابوبکـر ؟امهضر؟ روایـت 

کـه 5 یـا 6 هـزار درهـم بـود، بـا خـود همـراه نمـود. پـس  ی نمـود، ابوبکـر همـۀ دارایـی اش را  رو

ی شـما را  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! و کـه نابینـا شـده بـود، نـزد مـن آمـد و  جـّدم، ابوُقحاَفـه، 

همـراه خویـش در مالـش داغ دار می سـازد.‹ گفتـم: ›ای پـدر! چنین نیسـت؛ بلکه برای ما هم 

مـال بسـیار بـر جـای نهـاده اسـت.‹ سـپس بـه سـوی چنـد سـنگ رفتـم و آن هـا را در شـکاف 

کـه ابوبکـر اموالـش را در آن جـا می نهـاد _ و پارچـه ای بـر سـنگ ها پوشـانیدم.  خانـه نهـادم _ 

گر ایـن را باقی نهاده،  سـپس آمـدم و دسـت ابوُقحاَفـه را گرفتـم و بـر آن پارچـه نهـادم. گفـت: ›ا

خوب است.‹ و به خدا سوگند! هیچ چیز باقی ننهاده بود، نه اندک و نه بسیار.«

راویان سند

گویـد:  یـک( احمـد بـن عبدالجّبـار ابوعمـر کوفـی. ابن ابی حاِتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 62/2[ 

ی روایـت  ی حدیـث نوشـتم؛ اّمـا بـه سـبب چـون و چـرای بسـیار مـردم در بـارۀ او، از و »از و

گفتـه اسـت: »نـزد اهـل ایـن دانـش،  کـم  نکـردم.« مطیـن او را دروغگـو شـمرده و ابواحمـد حا

الّرجـال:  او را وانهـاده اسـت.« ابن  َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء  بـه شـمار نیایـد و ابن  ُعْقـَده  قـوی 

ی اّتفـاق نظـر داشـتند و ابن  ُعْقـَده  کـه همـۀ عراقیـان بـر ضعیـف بـودن و گویـد: »دیـدم   ]191/1

یـخ بغـداد خطیـب: 263/4؛  کبوتـران نامه بـر1 بـازی می کـرد.« )تار از او حدیـث نمی گفـت. او بـا 
)]44/1[  51/1 الّتهذیـب:  تهذیـب 

کتاب )319/7( آوردیم  ی در همین  دو( محّمد بن اسـحاق. سـخنان حافظان را در بارۀ و

کـه او دروغگـو و فریبگـر و نیرنگ پـرداز بـوده و بدو احتجـاج نتوان کرد.

یـد بن ارقم، از  سـه( ابوُنَعیـم اصفهانـی )ِحلیـة األولیـاء: 32/1( از طریق هشـام بن َسـْعد، از ز

ــه توضیـــح داده  گونـ ــوان: 79/2( آن را همیـــن  ــّدی« اســـت. جاحـــظ )کتـــاب الحیـ ــام الهـ ــادل »الحمـ ــه معـ 1. ایـــن ترجمـ
اســـت. )م.(
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کـرده اسـت: »از عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ شـنیدم: ›رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـا فرمـان  پـدرش روایـت 

گـر بنـا  گفتم:“ا کـه صدقـه دهیـم. در آن هنـگام، مالـی نـزد مـن فراهـم شـده بـود. بـا خـود  داد 

باشـد روزی از ابوبکـر پیشـی گیـرم، امـروز همـان روز اسـت.” پـس نیمـی از مـال خـود را آوردم. 

رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن فرمود:“بـرای خانواده ات چه باقـی نهـاده ای؟” گفتم:“همانند همین 

فرمود:“بـرای  ی  بـه و رسـول خـدا؟ص؟  آورد.  را داشـت،  آن چـه  و همـۀ  آمـد  ابوبکـر  پـس  را.” 

خانـواده ات چـه باقـی نهـاده ای؟” ابوبکر گفت:“برای آنان، خدا و رسـولش را باقی نهاده ام.” 

گفتم:“من هرگز در چیزی با تو رقابت نکنم.”‹«

نیـــز همـــو آن را از طریـــق عبـــداهلل بـــن عمـــر ُعَمـــری، از نافـــع، از ابن عمـــر، از عمـــر روایـــت 

ـــت. ـــرده اس ک

کـه هشـام بـن َسـْعد ابوعبـاد مدنـی در آن قـرار دارد.  در ضعـف ایـن سـند همیـن بـس 

کـه  ی روایـت نمی کـرد. از احمـد ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 507/2[ نقـل شـده  یحیـی بـن َسـْعد از و

یـخ:  گفتـه اسـت: »احمـد او را نپسـندید.« ابن معیـن ]الّتار ی اسـتوار نیسـت.  َحـْرب  حدیـث و

ی را اعتبـاری نیسـت.  گویـد: »او ضعیـف اسـت و بـه آن صـورت، قـوی نیسـت و و  ]195/3

گفتـه اسـت: »حدیثـش قابـل  حدیثـش نیـز آشـفته اسـت.« ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 61/9[ 

ی را  نوشـتن اسـت؛ اّمـا بـدان احتجـاج نشـود.« نسـائی ]کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص242[ و

د تکمیلی: 
ّ
ضعیف شـمرده؛ و ُمّره او را غیر قوی خوانده اسـت. ابن سـعد ]الّطبقات الکبرٰی: مجل

تشـّیع  بـه  و  و ضعیفـش می شـمَرند  کـرده  روایـت  بسـیار حدیـث  »او  اسـت:  گفتـه  ص445[ 

گوید: »حافظان  ی را صالح و غیر قوی دانسـته اسـت. خلیلی  گرایش داشـت.« ابن  َمِدینی و

کـرده اسـت.  ی را نپذیرفته انـد.« ابن سـفیان در  الّضعفـاء از او یـاد  در مـوارد خـاص، حدیـث و

)تهذیب الّتهذیب: 40/11 ]37/11[(

در  ی  »و اسـت:  کـرده  نقـل  احمـد  از  دمشـقی  ابوزرعـۀ  ُعَمـری؛  عمـر  بـن  عبـداهلل  اّمـا  و 

یـد؛ البّتـه مـردی صالـح بـود.« ابن  َمِدینـی او را ضعیـف  سـندها می افـزود و مخالفـت می ورز

59/8

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 98



گویـد:  شـمرده؛ و از یحیـی بـن سـعید نقـل شـده اسـت: »از او روایـت نشـود.« صالـح َجـَزره 

اسـت.« پریشـان  و  نااسـتوار  »حدیثـش 

ابن سـعد  و  را ضعیـف دانسـته  او  المتروکیـن: ص146[ حدیـث  و  الّضعفـاء  ]کتـاب  نسـائی 

ابوحاتـم  اسـت.«  بسـیار  »حدیثـش  اسـت:  گفتـه  تکمیلـی:ص367[  ـد 
ّ
مجل الکبـرٰی:  ]الّطبقـات 

گویـد: »حدیثـش قابـل نوشـتن اسـت؛ اّمـا بـدان احتجـاج نگـردد.«  ]الجـرح و الّتعدیـل: 109/5[ 

ی از کسـانی بـود که آن قـدر صالح و تقوا بر  ابن  ِحّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 6/2[ گفتـه اسـت: »و

ید؛ پس مسـتحّق  که از نگاه داری دقیق حدیث غفلت ورز ی غلبه داشـت و در فکر آن بود  و

یـخ الکبیـر: 145/5[ گوید: »یحیی بن سـعید  گوینـد.« بخـاری ]الّتار کـه حدیثـش را تـرک  آن شـد 

ی قـوی  گفتـه اسـت: »نـزد دانشـوران حدیـث، و کـم  ابواحمـد حا او را ضعیـف می شـمرد.« 

گفتـه اسـت: »فـراوان در سـندها می افـزود.« )تهذیـب الّتهذیـب: 327/5  نیسـت.« ابن  َشـیبه نیـز 
)]285/5[

یـــد بـــن اســـلم، غـــالم  یـــد بـــن ارقـــم؛ در ایـــن جـــا اشـــتباهی رخ داده و ایـــن فـــرد، ز و اّمـــا ز

عمـــر، اســـت.
»و هرآینــه بــرای آنــان ایــن ســخن _ قــرآن _ را پیاپــی و پیوســته کردیــم ]= آیــه ای پــس از آیــه ای 

گیرنــد. و چــون ســخن  و ســوره ای پــس از ســوره ای فرســتادیم[ تــا شــاید بــه یــاد آرنــد و پنــد 

کردارهــای مــا و شــما راســت،  گوینــد: ›مــا راســت،  بیهــوده بشــنوند، از آن روی بگرداننــد و 

ــان نیســتیم.‹« ]قصــص/51 و 55[ ــر شــما! مــا خواســتار نادان  کردارهــای شــما. ســام ب
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غلّو ورزیدن در فضیلت های عمر

ـد ششـم در بـارۀ روحّیـات و خصلت هـا و خوی هـای عمـر، از لحـاظ فقـه و دانـش 
ّ
در مجل

گفتیم. آن سـخن به شـما نشـان می دهد  گون، سـخن  گونا گام های بلندش در جهت های  و 

یـدن در فضیلت ها اسـت و او  کـه همـۀ آن چـه در ایـن جـا نقـل خواهیـم نمـود، زاییـدۀ غلـّو ورز

گـذارِی بـه ناحـَقّ خلیفـۀ اول، بـر تخـت  کـه بـا وا از همـان روز نخسـت زندگـی اش تـا آن گاه 

حیـات  خویـش،  زندگـی  گـذران  بـرای  ُخرده غذایـی  بـه  دسـتیابی  بـرای  نشسـت،  خالفـت 

کار می کـرد،  روحانـی اش را بـر بـاد داد. دیرزمانـی در درۀ ضجنـان1 شـتر می چرانیـد و هـرگاه 

می زدنـد.2  کتکـش  یـد،  می ورز کوتاهـی  چـون  و  می کردنـد  خسـته اش  و  می دادنـد  بیمـش 

بـر سـر می نهـاد؛ در  پـدرش، خّطـاب،  نیـز هیزم کشـی می کـرد و پشـته ای هیـزم همـراه  زمانـی 

که به مچ پایش نمی رسید. که جامۀ آن دو چیزی جز لباس پشمین خط داری نبود  حالی 

کت  مّدتی هم در بازار عکاظ می ایستاد و با عصایی که در دست داشت، کودکان را سا

که او را عمیر می گفتند.3 چندی از زمان مسلمانی اش را نیز به  می کرد و در همان هنگام بود 

1. کوهی است در پیرامون مّکه.

یـخ ابوالفـداء )165/1(؛  ِضـره )50/2 ]324/2-325[(؛ تار 2. اإلسـتیعاب )428/2 ]قسـمت سـوم/1157[(؛ الّریـاض الّنَ
بیـدی )تـاج العـروس: 263/9( بـه  یـخ الخلفـاء نّجـار)ص113(. نیـز ابن منظـور )لسـان العـرب: 112/17 ]24/8[(؛ وَز تار

کرده انـد. ماجـرای وی اشـاره 

3. اإلسـتیعاب ]1831/4[ در حاشـیۀ اإلصابه )291/4(؛ اإلصابه )290/4(؛ الفتوحات اإلسـالمّیه )413/2 ]272/2[(� 
در ایـن جـا تحریفـی رخ داده کـه توّجـه خواننـدگان را بـه آن فرامی خوانیم.
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کتاب  کرایه دادن االغ و شتر1 مشغول بود و سوداگری در بازارها وی را از فراگرفتن  لی در 
ّ

 دال
و سّنت بازمی داشت.2 چندی هم به فروش نخ و برگ صمغ در بقیع اشتغال داشت.3

کـه ابن جـوزی  کـدام یـک از ایـن اّیـام بـدان شایسـتگی دسـت یافـت  مـن نمی دانـم در 

کـه در روزگار جاهلّیـت، چـون میـان  گاه می سـازد  یـخ عمـر بـن خطـاب: ص6 ]ص9[( مـا را آ )تار

قریـش و دیگـران نبـردی درمی گرفـت، او را بـه نمایندگـی می فرسـتادند! ابوعمـر )اإلسـتیعاب 

بـه  آنـان  بـا  یـا  می نمـود  سـتیزه  قریـش  بـا  کسـی  »هـرگاه  اسـت:  افـزوده  سـوم/1145[(  ]قسـمت 

 فخرفروشـی می پرداخـت، او را برمی گزیدنـد و بـه نمایندگـی می فرسـتادند تـا بـا آنـان بـه سـتیز 
و فخرفروشی پردازد.«4

کـه جوانکـی بـا ایـن جایـگاه را بـرای  آیـا همـۀ قریـش از چنیـن طبقـۀ فرومایـه ای بودنـد 

کـه در میانشـان مردانـی شـریف و دلیـر و بـزرگان   نمایندگـی و فخرفروشـی بفرسـتند؛ حـال آن 

و سران و خوش فکران بداهه پرداز و سخنوران بودند؟

یـا آنـان پـروا نداشـتند کـه چه کسـی را نمایندۀ خویش می سـازند؛ حال آن که فرسـتادۀ هر 

 کـس، نشـانگر عقـل او اسـت؟ نـه چنیـن بـود و نـه چنـان؛ بلکـه دوسـتی ورزیـدن مایـۀ نابینایـی 

د پنجم 
ّ
و ناشـنوایی اسـت! شـما همانند این ها را بسـیار می یابید. اکنون افزون بر آن چه در مجل

آوردیم، شماری از برساخته های غلّوورزان در فضیلت های او را یاد می کنیم:

1. سخنانی در بارۀ دانش عمر

گـر دانـش قبیله هـای عـرب در  ی نقـل شـده اسـت: »ا ]1.[ از ابن مسـعود در بـارۀ دانـش و

کتـاب )455/6( ترجمـه  ـف در همیـن 
ّ
کـه بـر پایـۀ توضیـح یـاد شـده از جنـاب مؤل 1. واژۀ موجـود در متـن »برطشـه« اسـت 

گشـت.)م.(

کتاب، چاپ اّول )146/6 و 287 و 302 ]223/6 و 429 و 433[( گذشت. گسترده در این زمینه در همین  2. سخن 

کتاب: 303/6� 3. بنگرید به: همین 

یـــخ مدینـــة دمشـــق )432/6( ]و نیـــز در المنتظـــم: 118/24[ گـــزارش ابوعمـــر و ابن جـــوزی را  کر نیـــز در تار  4. ابـــن عســـا
آورده است.
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گیـرد، دانـش عمر سـنگینی کنـد. اصحاب بر  کفـۀ تـرازو و دانـش عمـر در کفـۀ دیگـر قـرار  یـک 

ی ُنه َدُهـم دانـش را بـا خـود ُبـرد.« کـه و آن بودنـد 

همـۀ  دانـش  و  کفـه  یـک  در  عمـر  دانـش  گـر  »ا اسـت:  آمـده  طبـری  محـّب  عبـارت  در 

کنـد.« سـنگینی  عمـر  دانـش  گیـرد،  قـرار  دیگـر  کفـۀ  در  زمینیـان 

کـم: 86/3 ]92/3[؛ اإلسـتیعاب: 430/2 ]قسـمت سـوم/1149- )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

یـخ الخمیـس: 268/2  ِضـره: 8/2 ]274/2[؛ أعـالم الموّقعیـن ابن قّیـم: ص6 ]16/1[؛ تار یـاض الّنَ 1150[؛ الّر

]240/2[؛ ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 410/5(

ی محـو شـد.«  کنـار دانـش عمـر، در دامـن و گویـد: »همـۀ دانـش مـردم، در  یفـه 
َ

2. ُحذ

ص6( الموّقعیـن:  أعـالم  سـوم/1149[؛  ]قسـمت   420/2 )اإلسـتیعاب: 

ـــه  کـــه دانـــش ایشـــان ب ـــدم  کـــردم و دی ـــه اصحـــاب محّمـــد؟ص؟ نظـــر  ـــد: »ب گوی 3. مســـروق 

یـــد بـــن ثابـــت، ابوالـــدرداء، و ُابـــی. ســـپس بـــه  شـــش تـــن می رســـد: علـــی، عبـــداهلل، عمـــر، ز

کـــه دانـــش آنـــان بـــه علـــی و عبـــداهلل می رســـد.« )أعـــالم  یافتـــم  کـــردم و در ایـــن شـــش تـــن نظـــر 

الموّقعین: ص6 ]16/1[(            

گفتـه اسـت: »هـرگاه مـردم در چیـزی دچـار اختـالف شـدند، سـخن عمـر را  4. شـعبی 

برگیریـد!« )أعـالم الموّقعیـن: ص6(

کـه دانشـش از  کـس را نمی شناسـم  گویـد: »پـس از رسـول خـدا؟ص؟ هیـچ  ب  5. ابن  ُمَسـِیّ

عمـر بـن خّطـاب بیش تـر باشـد.« )أعـالم الموّقعیـن: ص7 ]20/1[(

کـــه فقیهـــان نـــزد او همچـــون  گفتـــه اســـت: »نـــزد عمـــر رفتـــم و دیـــدم  6. یکـــی از تابعیـــن 

ی در فقـــه و دانشـــش بـــر آنـــان برتـــری دارد.« )أعـــالم الموّقعیـــن: ص7 ]20/1[( کـــه و کـــودکان هســـتند 

کـه از او در دیـن  کسـی را نیافتـم  گشـتم و  گویـد: »بـا عمـر همنشـین  7. خلـد اسـدی 

خـدا فقیه تـر و بـه کتـاب خـدا داناتـر باشـد و نیکوتـر از او بـه پژوهش و بررسـی پـردازد.« )الّریاض 

)]274/2[  8/2 ِضـره:  الّنَ
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کتـاب )ص325-83(  در ایـن جـا، سـخن را درازا نمی دهیـم و شـما را بـه جلـد ششـم همیـن 

کفایت  که پژوهندگان را از ُپرگویی در این زمینه  یم؛ زیرا آن جا سـخنانی آورده ایم  وامی سـپار

کـه بـه ایـن سـخنان سرسـپرده ای، آیا از آن چـه پیش تر آوردیـم، خبر داری  نمایـد. تـو ای کسـی 

یافتـه ای یا نه؟ و چیکـدۀ آن پژوهـش ُپربـار را در
گر دانی، پس مصیبت بزرگ تر است. گر ندانی، این مصیبتی است؛ و ا ا

یـخ از اخبـاِر شـگفت و نـادر  کـه ایـن سـخن بافی ها بـا آن چـه تار شـما نیـک می دانیـد 

ی  کـه بـه سـخنان خـود و در بـارۀ دانـش عمـر حفـظ نمـوده، سـازگار نیسـت و سـزاوار آن اسـت 

در بـارۀ دانشـش کـه پیش تـر در همیـن کتـاب )328/6( گذشـت، اسـتناد شـود. با این سـخنان، 

کـس بـر خویشـتن بینـا اسـت. مطلـب آشـکارا روشـن می شـود؛ و هـر 

2. عمر از همۀ صحابه با قراءت آشناتر و فقیه تر است

که قرآن را بر عمر قراءت نمایم.« از رسول خدا؟ص؟ نقل شده است: »فرمان یافتم 

این خبر را حکیم ِترِمذی )نوادر األصول: ص58 ]142/1[( آورده است.

پیشـه  را  پـروردگار  تقـوای  مـا  از همـۀ  بیـش  اسـت: »عمـر  نقـل شـده  ابن مسـعود؟ضر؟  از 

بـود.« گاه  آ کتـاب خـدا  قـراءت  بـه  و  می کـرد 

کرده است. کم )المستدرک علی الّصحیحین: 86/3 ]92/3[( یاد  این خبر را حا

ِضـره: 8/2 ]274/2[( بـه نقـل از علـی بـن  َحـْرب طائـی، از طریـق  یـاض الّنَ محـّب طبـری )الّر

یـد بـن وهـب گفـت: »همان را قراءت کن که عمـر به تو آموخت؛  ی بـه ز ابن مسـعود آورده کـه و

زیـرا عمـر بیـش از همـۀ مـا بـه کتـاب خـدا دانـا اسـت و فقیه تریِن مـا در دین خداوند اسـت.«

کـه از ذکـر  یـده  کـم انصـاف ورز این هـا روایت هایـی مرسـل و افتاده سـند هسـتند و حا

کـرده، لـب بربسـته و شـاید نیـز بـه سـندی بـرای آن دسـت نیافتـه تـا آن را  سـند آن چـه روایـت 

گمان  یده اسـت. به  صحیح شـمارد. ذهبی نیز به همین سـبب در بارۀ سـند آن سـکوت ورز
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کـه بـه باطـل سـاختن سندشـان نیـازی نیسـت.  مـن، متـن ایـن روایت هـا چنـان باطـل اسـت 

کـه پیامبـرش؟ص؟ را بـه قـراءت قـرآن بـر  گـر عنایـت خداونـدی شـامل خلیفـه شـده، چنـدان  ا

یابـد  گزیـر بایـد ایـن عنایـت او را دربرگیـرد تـا بتوانـد آن قـراءت را در ی فرمـان داده باشـد، نا  و

گـردد و بـدان عمـل نمایـد و از  گاه  کنـد و بفهمـد و بـه مقصودهـای آن آ و نـگاه دارد و از بـر 

کم آمده _ یا داناترین و فقیه ترینشـان  که در روایت حا گاه تر باشـد _ چنان  همگان به قراءت آ

بـرای  کـه در روایـت طائـی آمـده _   . پـس آن تالش هـای سـخت طاقت فرسـا  باشـد _ چنـان 

کـه  ی بـوده؛ چنـان  آموختـن سـورۀ بقـره، و فقـط همیـن یـک سـوره، در طـول 12 سـال از چـه رو

گذشـت؟ کتـاب )196/6(  در همیـن 

و نیز ]اگر چنان بوده[ این حکم های بیرون از برخی موارد قرآن کریم چیست؛ همچون:

گویـد؛ غافـل از سـخن  کـه هـرگاه جنـب آب نیابـد، نمـاز را تـرک  ی بـه ایـن  1. حکـم و

خدای تعالی در آیۀ 43 از سورۀ نساء و آیۀ 6 از سورۀ مائده.

گرامـی پیـش  کـه ایـن آیـۀ  کـه فرزنـد 6 ماهـه آورده؛ حـال آن  2. حکـم او بـر سنگسـار زنـی 

گرفتـن او سـی مـاه اسـت.« ]احقـاف/15[ و نیز این سـخن خدای  یـش بـود: »و بـار برداشـتن و از شـیر  رو

تعالـی: »و مـادران، فرزنـدان خـود را دو سـال تمـام شـیر دهنـد.« ]بقـره/233[

گفتـار خـدای تعالـی در  کـه ایـن  گرفتـن َمهـر زنـان؛ در حالـی  گـزاف  3. بازداشـتنش از 

برابـرش بـود: »و بـه یکـی از ایشـان مـال بسـیار داده باشـید.« ]نسـاء/20[

کـه ایـن آیـه را تـالوت می کـرد: »تـا شـما  کلمـۀ »أّب« و حـال آن  گاهـی اش از معنـای   4. ناآ

کاالیی باشد.« ]عبس/32[ و چارپایانتان را بهره مندی و 

کـه مقصـود  یانـی؛ بـدون آن  کـه حجـر األسـعد1 نـه سـودی دارد و نـه ز ی  5. ایـن پنـدار و

کـه پـروردگار تو از پشـت فرزندان آدم، فرزنـدان آنان را  گفتـار خـدای تعالـی رابدانـد: »و ]یـاد کـن[ آن گاه  

برگرفـت ... .« ]اعـراف/172[

که در برخی روایات آمده است.)م.( 1. تعبیری است از حجر األسود 
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ک در زندگانـی دنیـا، بـا اسـتناد بـه ایـن سـخن  6. بازداشـتنش از چیزهـای نیـک و پـا

خـدای تعالـی: »خوشـی ها و لّذت هـای خـود را در زندگی دنیاتان بردیـد.« ]احقاف/20[ غافل از آن چه 

پیـش از آن آمـده و بـدون عنایـت بـه آیـۀ دیگر: »بگو: ›چه کسـی آرایشـی را که خدا بـرای بندگان خود 

کـرده اسـت؟‹ ... .« ]اعـراف/32[ کیـزه را حـرام  پدیـد آورده و روزی هـای پا

کتاب خداوند. 7. نادانی اش به فحوای سخنان برگرفته از 

کـه در قـرآن حکیـم  کار دچـار اضطـرار؛ حـال آن  8 . فرمـان دادنـش بـه سنگسـار زن زنـا

که نه سـتمکار و سـرکش باشـد و نه از حد  که ]به خوردن این ها[ ناچار شـود، در حالی  آمده اسـت: »و هر 

گناهـی بـر او نیسـت.« ]بقـره/173[ گذرنـده؛ 

کـه بـه شـّک و تردیـدش افکْنـد و از دیـوار بـاال  کردنـش در پـی صدایـی  9. جسـت و جـو 

رفـت و بـه خانـه درون شـد و سـالم هـم نـداد؛ بـی آن که به این سـه آیـه توّجـه ورزد: »و ]در احوال 

درآییـد.«  آن هـا  درهـای  از  خانه هـا  بـه  »و  ]حجـرات/12[؛  مکنیـد.«  کاوش  مـردم[  پنهـان  عیب هـای  و 

گویید.« ]نور/61[ ]بقره/189[؛ »پس چون به خانه هایی درآیید، به یکدیگر سام 

که »آیۀ تابستان«1 را شنیده بود. کالله؛ در حالی  10. نادانی اش به 

گویـا ایـن  گریسـتن زنـدگان، مـرده بـه عـذاب دچـار می گـردد؛  کـه بـا  11. ایـن سـخنش 

کـس بـاِر ] گنـاِه[ دیگـری را برنمـی دارد.« ]انعـام/164[ سـخن خـدای تعالـی را نخوانـده بـود: »و هیـچ 

گفتـار خـدای تعالـی:  12. سـخن بیـرون از قاعـده اش در بـارۀ طـالق، بـا ناتوانـی در فهـم 

گشت _ دو بار است.« ]بقره/229[ که در آن شوهر به زن بازتواند  »طاق _ طاق رجعی 

13. بازداشـتنش از متعـۀ حـج؛ حـال آن که ایـن گفتار خدای تعالی را می خواْند: »و حّج 

و عمره را برای خدا به پایان رسـانید.« ]بقره/196[

14. حـرام کـردن متعـۀ زنـان، بـا غفلـت از ایـن سـخن خدای تعالـی: »پس هـرگاه از زنان به 

کابین مقّررشـان را بدهید ... .« ]نسـاء/24[ گرفتید،  آمیـزش بهـره 

که دوازدهمین  که در تابسـتان نازل شـد، در مقابِل آیه زمسـتان  1. از آن رو این آیه در پایان سـورۀ نسـاء را چنین خوانده اند 
آیه از همان سـوره اسـت و در آن هم از کالله سـخن رفته اسـت. )م.(
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ـد 
ّ
گفتـار را در بخـش اخبـار شـگفت و نـادر ]در بـارۀ دانـش عمـر[ در مجل تفصیـل ایـن 

ی  کـه و بـه چشـم می خـورد  قـرآن  از  مـوارد بسـیار  کتـاب می یابیـد. در آن جـا،  ششـم همیـن 

اثـر نیـز می بینیـد. بدان هـا راه نیافـت؛ و برخـی از آن هـا را در البـه الی ایـن 

گاه تریـن به قـراءت و داناترین و فقیه ترین فرد، کسـی  کـه آ آیـا در شـریعِت ِخـرد روا اسـت 

کـه آنان  گـر چنیـن بـود  بـه ایـن انـدازه دور از آیه هـای شـریف و مقصودهـای گرامـی آن باشـد؟ ا

یـان  ی در خطبـۀ صحیـِح ثابـت شـده بـا سـند درسـت و راو اّدعـا دارنـد، پـس سـخن خـود و

کـه خواهـد در بـارۀ قـرآن بپرسـد، نـزد ُاَبّی بـن  َکْعـب رود؛ و هر که  یکسـره ثقـه چیسـت)؟(: »هـر 

خواهـد از حـالل و حـرام پرسـد، بـه سـراغ معـاذ بـن جبـل رود؛ و هـر که خواهـد از دانش میراث 

ید بن ثابت رود.« کند، نزد ز سؤال 

کتاب: 191/6�  بنگرید به: همین 

3. شیطان از عمر بیم می ورزد و می گریزد

کـــه رســـول خـــدا؟ص؟ بـــرای یکـــی از غزوه هایـــش بیـــرون شـــد ْیـــَده نقـــل شـــده   1. از ُبَر

کـــرده ام  گفـــت: »ای رســـول خـــدا! مـــن نـــذر  کنیـــزی ســـیاه پیـــش آمـــد و   و چـــون بازگشـــت، 

یـــت دف بزنـــم و آواز خوانـــم.« رســـول  گـــر خداونـــد تـــو را بـــه ســـالمت بازگرداَنـــد، پیـــش رو کـــه ا

کنیـــز دف زدن را آغـــاز  ـــزن!« پـــس آن  ـــه، ن ـــزن؛ وگرن کـــرده ای، پـــس ب ـــذر  ـــر ن گ خـــدا؟ص؟ فرمـــود: »ا

کنیـــز  بـــه دف زدن ادامـــه داد؛ علـــی نیـــز بـــه درون آمـــد  گشـــت و  نمـــود. ســـپس ابوبکـــر درون 

ــه یافـــت؛ ســـپس  گشـــت و دف زدن ادامـ ــم داخـــل  ــان هـ ــید؛ عثمـ ــه بخشـ کارش را ادامـ و او 

ـــر آن نشســـت. رســـول خـــدا؟ص؟  کنیـــز دف را زیـــر نشـــیمنگاهش نهـــاد و ب عمـــر درون آمـــد و آن 

کنیـــز می نواخـــت؛  ـــودم و آن  ـــزد. مـــن نشســـته ب ـــو می گری فرمـــود: »ای عمـــر! هرآینـــه شـــیطان از ت

ـــان  ـــد و او همچن ـــی درون آم ـــس عل ـــه داد؛ پ ـــن ادام ـــه نواخت ـــت و او ب گش ـــر درون  ـــپس ابوبک س

گشـــت و او دف زدن را ادامـــه داد؛ اّمـــا چـــون تـــو، ای عمـــر،  دف مـــی زد؛ ســـپس عثمـــان داخـــل 

ی دف را افکنـــد.« درون شـــدی، و
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در عبارت احمد آمده است: »ای عمر! هرآینه شیطان از تو می هراسد.«

دف  حضـورش  در  کـه  رفـت  خـدا؟ص؟  رسـول  نـزد  ابوبکـر؟ضر؟  کـه  شـده  نقـل  جابـر  از 

کار نهـی ننمـود.  می نواختنـد. پـس نشسـت و بـه سـبب دیـدن رفتـار رسـول خـدا؟ص؟ از آن 

کار را بازداشـت. چـون آن دو  سـپس عمـر؟ضر؟ آمـد. چـون رسـول خـدا صـدای او را شـنید، آن 

کار حالل بود و چون عمر درون آمد،  گفت: »ای رسـول خدا! این  بیرون شـدند، عایشـه؟اهضر؟ 
گسترده نیست.«1 گشت؟« پیامبر؟ص؟ فرمود: »ای عایشه! ظرفّیت همۀ مردم  حرام 

]485/6[(؛   353/5 )المسـند:  احمـد  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

گویـد: »ایـن حدیـث،  ی  ]ابوعیسـی محمـد بـن عیسـی[ ِترِمـذی )الّسـنن: 293/2 ]580/5[( _ و

حسـن و صحیـح و دارای مضمـون عجیـب ]و غریـب[ اسـت.« _ ؛ ]ابوعبـداهلل محمـد بـن 

ْیَده، و در همان )ص138 ]298/1[(  علی[ ترمذی )نوادر األصول: ص58 ]143/1-144[( از طریق ُبَر

کـه در ایـن جـا  گمـان نکنـد  گفتـه اسـت: »خردمنـدی  از حدیـث جابـر. سـپس در جـای اّول 

عمـر از ابوبکـر برتـر اسـت؛ زیـرا ابوبکـر در ایـن زمینـه هماننـد رسـول خـدا؟ص؟ رفتـار نمـود؛ اّمـا 

کـه هیـچ  ی دارای رتبـۀ نبـّوت اسـت  رسـول خـدا؟ص؟ میـان دو چیـز و دو رتبـه جمـع نمـود: و

کس بدو نرسد؛ و ابوبکر دارای رتبۀ رحمت است؛ و عمر دارای رتبۀ حق ]و حقیقت گویی[.«

خطیـب  77/10(؛  الکبـرٰی:  )الّسـنن  بیهقـی  نموده انـد:  روایـت  کسـان  ایـن  را  خبـر  آن  نیـز 

ْسـد الغابه: 64/4 ]161/4[(؛ شـوکانی )نیل 
ُ
تبریزی )ِمْشـکاُة الَمصابیح: ص550 ]343/3[(؛ ابن اثیر )أ

األوطـار: 271/8 ]119/8[(�

هیاهــو  صــدای  کــه  بــود  نشســته  خــدا؟ص؟  »رســول  اســت:  شــده  نقــل  عایشــه  از   .2 

کــه زنــی َحَبشــی می رقصــد  کــودکان را شــنیدیم. رســول خــدا؟ص؟ برخاســت و دیــد   و آواز 

ــر شــانۀ  ــه ام را ب گرفته انــد. فرمــود: ›عایشــه؛ بیــا و بنگــر!‹ آمــدم و چان کــودکان پیرامــون او را  و 

1. گویـا مقصـود از ایـن گفتـۀ بربافتـه و نسـبت داده شـده به رسـول خدا؟ص؟ آن اسـت کـه: دف زدن، امری اسـت مباح، ولی 
کـه  ظرفّیتـش برابـر بـا  کـرده اسـت، ولـی عمـر  ناخوشـایند کـه رسـول خدا آن را بـرای رنجیـده نشـدن دف زننـدگان، تحّمـل 

رسـول خدا نیسـت، ایـن عمـل را برنمی تابـد. )ن.(
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آن حضــرت؟ص؟ نهــادم و از میــان شــانه و ســرش بــه آن زن نگریســتم. بــه مــن فرمــود: ›آیــا ســیر 

کــه منزلــت خویــش را نــزد او بنگــرم، می گفتــم: ›نــه.‹  نشــدی؟ آیــا ســیر نشــدی؟‹ مــن بــرای آن 

گشــتند. رســول خــدا؟ص؟  کنــده  در ایــن حــال، عمــر پدیــدار شــد و مــردم از پیرامــون آن زن پرا

ــن  ــس م ــد.‹ پ گریختن ــر  ــان، از عم ــان و آدمی ــیطان های جّنی ــه ش ک ــم  ــه می بین ــود: ›هرآین فرم

هــم بازگشــتم.«

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ِترِمـذی )الّسـنن: 294/2 ]580/5[( _ وی گفته 

اسـت: »ایـن حدیـث، حسـن و صحیـح و دارای مضمـون عجیـب ]و غریـب[ اسـت.« _ ؛ َبَغوی 

)مصابیـح الّسـّنه: 271/2 ]159/4[(؛ خطیـب ُعَمری تبریزی )ِمْشـکاُة الَمصابیـح: ص550 ]343/3[(؛ 

ِضـره: 208/2 ]255/2[(� یـاض الّنَ محّب طبـری )الّر

3. احمـد )المسـند: 208/2 ]594/2[( از حدیـث ابوهریـره بـا ذکـر سـند روایت کرده اسـت: 

کـه حبشـیان نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بـا نیزه هـای خـود بـازی می کردنـد، عمـر درآمـد   »در حالـی 

کـرد. پیامبر؟ص؟ به  و دسـت بـه سـوی سـنگریزه ها دراز نمـود و آن را بـه سـوی حبشـیان پرتـاب 

گذار!‹« ی فرمود: ›ای عمر! آنان را وا و

کـرده اسـت:  ابـوداوود َطیاِلسـی )المسـند: ص204( از حدیـث عایشـه بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه  مـرا  بـازی می پرداختنـد. رسـول خـدا؟ص؟  بـه  و  بـه مسـجد می آمدنـد  َحَبشـی  »دختـران 

جوانکـی تازه سـال بـودم، می پوشـانید و مـن بـه آنـان می نگریسـتم. عمـر آمـد و آن هـا را نهـی 

گـذار!‹ سـپس فرمـود: ›آنـان  نمـود. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›ای عمـر! ایشـان را بـه حـال خـود 

َاْرَفـده1 هسـتند.‹« دختـران 

کــه پیامبــر؟ص؟ بــه خانــۀ  مــع: ص274 ]ص345[( روایــت نمــوده 
ّ
4. ابونصــر طوســی )الل

ــا آن دو را  ــد؛ اّم ــد و دف می زدن کــه آواز می خواندن کنیــز یافــت  عایشــه؟اهضر؟درآمد و در آن، دو 

1. ارفـده لقبـی بـوده بـرای حبشـیان کـه یـا اسـم جنـس اسـت و یـا برگرفته از نـام جّد آنان. بنگرید به: شـرح نـووی بر صحیح 
مسلم: 185/6.)م.(
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گفــت: »آیــا ســاز شــیطان  کار بازنداشــت. عمــر بــن خّطــاب؟ضر؟ چــون بــه خشــم آمــد،  از ایــن 

کــه هــر مردمــی را  گــذار؛  در خانــۀ رســول خــدا؟« رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »ای عمــر! آن دو را وا

عیدی است.«

امینـی گویـد: مـا را بـه پژوهیـدن سـند ایـن روایت هـا نیاز نیسـت؛ زیـرا متن آن هـا چندان 

یـد تـا ِترِمـذی سـند روایـت خـود را حسـن  کنـد. پـس بگذار کفایـت  کـه از آن   شـرم آور اسـت 

کنده  ید حافظان، صندوقچۀ دانش خود را با چنین عیب هایی آ و صحیح بشـمارد! بگذار

کند و این را از فضیلت های  ی  ید شـاعر نیل از حافظان بی بهره ]از خیر[ پیرو سـازند! بگذار

ی« چنین سـراید: عمر بشـمارد و با عنوان »نمونه ای از هیبت و
گــوار را بازمی گردانــد و بدیــن  در روزگار جاهلّیــت و اســام، هیبتــش پیشــامدهای ســخت و نا

ــوار از حــد نمی گذشــت. گ ــان آن حــوادث نا ســبب، شــّر و زی

در دِل سختگیری هایش رازهای مرحمت برای جهانیان نهفته بود؛ اّما آن ها را آشکار نمی کرد.

در دلش با آن همه قاطعّیت، قلب مادری می تپید که کودکانش را مراقبت و نگاهداری می کند.

گمراهــان  تازیانــه،  همیــن  کــه  بســا  می ســاخت.  بی نیــاز  تیــز  شمشــیر  از  را  او   تازیانــه اش 

و سرکشان را بیم داد!

که باطل به وادی اش راه نداشت. این تازیانه برای وی همچون عصای موسی بود 

کودکان را در بازی گاه هاشان به بیم می افکند و زنان زیباروی را در بازیگری هاشان. حّتی 

کرده بود سروده ای خواند و به رسول خدا پیشکش نماید؟ که نذر  آیا دیدی آن زن را 

گر پیامبر از نبرد نزد ما بازآید، این سرود را با دف برایش بخوانم.« که ا کرده ام  و گفت: »نذر 

گرفتـــه بـــود، بـــه  کـــه نـــور رخســـار پیامبـــر راهنمـــا همـــه ســـوی آن وادی را فرا و در حالـــی 

آســـتانش درآمـــد؛

کرد و با نغمۀ آن، شــور و غوغا برانگیخت. و اجازه خواســت و نواختن دف را آغاز 

کنار وی بود، به ساز و آوازش اعتراض نکردند. که  مصطفی و ابوبکر 

گشت و نزدیک بود از بیم جان دهد. گشت، آن زن سست  اّما چون عمر از دور نمایان 

کام فروبَرد. که زمین وی را در  کرد و آرزو نمود  پس از بیم او، دف را زیر جامه نهان 

کرده بود و خشونت ابو َحْفص به هراسش افکند. دانش پیامبر با او به انس و نرمی رفتار 
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که در آن، همدردی با آن زن نهفته بود، فرمود: پس آن امین وحی خدا با تبّسمی 

گر خویـــش،  گریخـــت.« شـــیطان ها از ســـختی و خشـــونت رســـوا »چـــون عمـــر را دیـــد، شـــیطانش 
می هراسند.1

کـه آن چـه در اثبـات فضیلـت بـرای خلیفـۀ دوم جسـت  بـر ایـن بینوایـان پوشـیده مانـده 

کـدام  و جـو می کننـد، رسـوایی ها و زشـتی ها را بـه سـاحت پیراسـتۀ نبـّوت می کشـاَند! ایـن 

گـوش سـپردن بـه ترانه هـای آنـان و حضـور  کـه نگریسـتن بـه دختـرکان رّقـاص و  پیامبـر اسـت 

ی را خـوش آیـد و همـۀ این هـا نیـز کفایتـش نکند تا آن که همسـر  در صحنـۀ سازنوازی شـان، و

بـه آن دو  نزدیـک  از  مـردم  کـه  بـه تماشـای آن مشـغول نمایـد؛ حـال آن  را  خویـش، عایشـه، 

گویـد: »نـه.«  می نگرنـد و او بـه همسـرش می گویـد: »آیـا سـیر نشـدی؟ آیـا سیرنشـدی؟« و او 

کـودکان  کـه همـراه  یابـد؛ و شـکوه نبـّوت، او را بازنمـی دارد  تـا جایـگاه خـود نـزد پیامبـر را در

کـه در شـأن افـراد پسـت و فرومایـه و سـبک مغز   بـه تماشـای جلوه هـای بیهوده گـری بایسـتد 

کتـاب  کـه شـریعت مقّدسـش بـرای حـرام سـاختن همـۀ این هـا بـا  گسـتاخ اسـت، حـال آن   و 

و سّنت شریف آمده است؟

کنون نمونه هایی از این حرام سازی:[ ]ا

نادرسـت  سـخن  کـه  هسـتند  کسـانی  مردمـان  از  »و  تعالـی:  خـدای  سـخن  اسـت  ایـن   ].1[ 

و سـرگرم کن ]و غفلت آمیـز[ را می خرنـد تـا بی هیـچ دانشـی ]مـردم را[ از راه خـدا ]و شـنیدن آیـات قـرآن[ گمـراه 

کننـده.« ]لقمان/6[ گیرنـد؛ اینـان را عذابـی اسـت خوار  سـازند و آن را بـه مسـخره 

در حدیـث ابوامامـه از پیامبـر؟ص؟ رسـیده اسـت: »کنیـزان غناپیشـه را نفروشـید و نخرید 

و نیاموزانیـد؛ و در خریـد و فـروش آن هـا خیـری نیسـت و بهـای ایشـان حـرام اسـت.« و ایـن آیه 

که می خرند ... .« ]لقمان/6[ کسـانی هسـتند  در بارۀ چنین مواردی نازل شـده اسـت: »و از مردمان 

کتـاب  کـه در همیـن  1. ایـن بیت هـا از قصیـدۀ عمرّیـۀ مشـهور شـاعر نیـل، محّمـد حافـظ ابراهیـم ]الّدیـوان: 94/1[ اسـت 
)86/7 و 87( بـدان اشـاره شـد.
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کنیزان غناپیشـه و فروختن آن ها روا  در عبارت طبری و َبَغوی آمده اسـت: »آموختن به 

نیسـت؛ و بهای ایشـان حرام اسـت.« و آن آیه در چنین مواردی نازل گشـته اسـت.

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایت کرده اند: سـعید بـن منصور؛ احمد ]المسـند: 335/6 

و 354 و 343 و 360[؛ ِترِمـذی ]الّسـنن: 579/3[؛ ابن ماجـه ]الّسـنن: 733/2[؛ ابن  َجِریـر؛ ابن  ُمنـذر؛ 

یـه؛ َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 180/8[؛  ابن ابی حاِتـم؛ ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف: 309/6[؛ ابن  َمْرَدَو

بیهقـی ]الّسـنن الکبـرٰی: 14/6[؛ ابن ابی دنیـا؛ و جـز آنـان. بنگریـد بـه: جامـع البیـان طبـری: 39/21 
ابن جـوزی:  العلمـاء  و  العلـم  نقـد  ]36/14[؛   51/14 ُقْرُطبـی:  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  ]مـج11/ج60/21[؛ 

ص347 ]ص232 و 233[؛ تفسـیر ابن کثیر: 442/3؛ تفسـیر الخازن: 36/3 ]438/3[؛ إرشـاد الّسـاری فی 

شـرح صحیـح البخـاری: 163/9 ]350/13[؛ الـّدّر المنثـور: 159/5 ]504/6[؛ فتـح القدیر شـوکانی: 228/4 

]236/4[؛ نیـل األوطـار: 263/8 ]112/8[؛ روح المعانـی آلوسـی: 68/21�

کرده انـد:  یـه از طریـق عایشـه، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت  ابن ابی دنیـا و ابن  َمْرَدَو

»هرآینـه خـدای تعالـی کنیـز آوازخـوان و فـروش و بهـای آن و نیـز آموختـن به وی و گوش سـپردن 

کـه سـخن  کسـانی هسـتند  بـه او را حـرام فرمـوده اسـت.« سـپس چنیـن قـراءت فرمـود: »و از مردمـان 

نادرسـت و سـرگرم کن ]و غفلت آمیـز[ را می خرنـد.« ]لقمـان/6[ )الـّدّر المنثـور: 159/5؛ فتـح القدیـر شـوکانی: 

228/4؛ روح المعانی آلوسی: 68/21(

که سـخن  کسـانی هسـتند  که از ابن مسـعود در بارۀ این آیه پرسـیدند: »و از مردمان  نقل شـده 

نادرسـت و سـرگرم کن ]و غفلت آمیـز[ را می خرنـد.« ]لقمـان/6[ وی گفـت: »بـه خـدا سـوگند! مقصود از 

آن، غنا است.«

در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »سـوگند بـه خداوندی که معبودی جز او نیسـت، مقصود 

از آن، غنا اسـت.« و این را سـه بار بازگفت.

گـوش سـپردن بـه آن اسـت.« واژۀ  از جابـر در بـارۀ ایـن آیـه نقـل شـده اسـت: »آن، غنـا و 

ایـن  کـه در  آیـه بدیـن معنـا اسـت: »بـه جـای چیـزی برمی گزینـد.« چنـان  ایـن  »یشـتری« در 
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روا«  �ت گمراهـی را بـه ]بهـای[ ره یابـی خریده انـد.« ]بقـره/16[ نیـز »ا�ش کـه  سـخن خـدای تعالـی: »ایناننـد 

گویـد: »مقصـود از ›شـراء لهـو الحدیـث‹ در ایـن آیـه،  ـِرْف  یعنـی: بـه جـای آن برگزیدنـد. ُمّطَ

گفتـه اسـت: »مقصـود از شـراء، شـنیدن آن اسـت.« دوسـت داشـتن آن اسـت.« َقتـاده 

ایـن کسـان »لهـو الحدیـث« را در ایـن آیـۀ شـریف بـه معنـای غنا دانسـته و بر آن شـده اند 

کـه آیـه در همیـن زمینـه نـازل شـده اسـت: ابن عّبـاس، عبـداهلل بـن عمـر، عکرمـه، سـعید بـن 

جبیـر، مجاهـد، مکحـول، عمـرو بـن شـعیب، میمون بـن ِمهـران، َقتاده، نخعـی، عطاء، علی 

کـه آن را بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابن ابی  َشـیبه؛ ابن ابی دنیا؛  بـن بذیمـه، و حسـن؛ چنـان 

یـه؛  ابن  َمْرَدَو ابن ابی حاِتـم؛  ]278/4[(؛  اإلیمـان  )شـعب  بیهقـی  کـم؛  حا ابن  ُمنـذر؛  ابن  َجِریـر؛ 

کر. فریابـی؛ ابن عسـا

بنگریـد بـه: جامـع البیـان طبـری: 39/21 و 41 ]مـج11/ج61/21[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 

القـرآن  کـم: 441/2 ]445/2[؛ الجامـع ألحـکام  221/10 و 223 و 225؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

ابن جـوزی: ص246 ]ص231[؛ تفسـیر  العلمـاء  و  العلـم  نقـد  37[؛  ُقْرُطبـی: 51/14 و 52 و 53 ]36/14- 

ابن کثیـر: 441/3 و 442؛ إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری َقْسـَطالنی: 163/9 ]350/13[؛ تفسـیر 

الخازن: 460/3 ]438/3[؛ تفسـیر الَنَسـفی ]278/3[ _ در حاشـیۀ الخازن: 460/3 _ ؛ تفسـیر الّدّر المنثور: 

159/5 و 160 ]504/6[؛ فتح القدیر شوکانی: 228/4 ]236/4[؛ روح المعانی آلوسی: 67/21؛ نیل األوطار: 

�]113/8[ 263/8

2. خـدای تعالـی اّمـت محّمـد؟ص؟ را در قـرآن عزیـز بـا ایـن سـخن بیـم می دهـد: »و شـما 

»در  اسـت:  کـرده  نقـل  ابن عّبـاس  از  ]نجـم/61[ عکرمـه  باطلیـد.«  و سـرگرِم  غافـل  ایـن سـخن[  ]از 

یـد؛ و چـون از کنیـزی خواهنـد تا برایشـان غنـا ورزد،  زبـان مـردم ِحمَیـر ›سـَمد‹ یعنـی: غنـا ورز

›اسـمدینا.‹« گوینـد: 

حمیـد؛  بـن  عبـد  منصـور؛  بـن  سـعید  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

َبـّزار؛ ابن  ُمنـذر؛ ابن ابی حاِتـم؛ بیهقـی. ابن  َجِریـر؛ عبدالـّرّزاق؛ فریابـی؛ ابوُعَبیـد؛ ابن ابی دنیـا؛ 
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ُقْرُطبـی:  القـرآن  الجامـع ألحـکام  ]مـج13/ج82/27[؛  البیـان طبـری: 48/28  جامـع  بـه:  بنگریـد 
الحدیـث  غریـب  فـی  الّنهایـة  ]ص231[؛  ص246  ابن جـوزی:  العلمـاء  و  العلـم  نقـد  ]80/17[؛   122/17 

و األثر تألیف ابن اثیر: 195/2 ]398/2[؛ الفائق زَمْخَشـری: 305/1 ]199/2[؛ تفسـیر ابن کثیر: 260/4؛ تفسـیر 

الخـازن: 212/4 ]201/4[؛ الـّدّر المنثـور: 132/6 ]667/7[؛ تـاج العـروس: 381/2؛ فتـح القدیـر شـوکانی: 

115/5 ]118/5[؛ روح المعانـی آلوسـی: 72/27؛ نیـل األوطـار: 263/8�

3. در خطـاب خـدای تعالـی بـه ابلیـس در قـرآن عزیز چنین آمده اسـت: »و بـا آواز خود هر 

که را از آنان بتوانی برانگیز و بلغزان.« ]اسراء/64[

ابن عّبـاس و مجاهـد گفته انـد: »مقصـود، غنـا و سـاز و آواز و بیهوده گـری اسـت.« چنـان 

کـه در ایـن مأخذهـا آمده اسـت: جامع البیان طبری )81/15 ]مـج9/ج118/15؛ ج187/10[(؛ الجامع 
ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی )288/10(؛ نقـد العلـم و العلمـاء ابن جـوزی )ص247 ]ص232[(؛ تفسـیر ابن کثیـر 

)49/3(؛ تفسـیر الخـازن )178/3 ]170/3[(؛ تفسـیر الَنَسـفی )178/3 ]320/2[(؛ الّتسـهیل لعلـوم التنزیـل 

بی )175/2(؛ فتح القدیر شوکانی )233/3 ]241/3[(؛ روح المعانی آلوسی )111/15(�
ْ
َکل ابن جزی 

غنا و ساز و آواز در سّنت

ــه  کــه ب ]1.[ در ســّنت شــریف از رســول خــدا؟ص؟ رســیده اســت: »هیــچ مــردی نیســت 

ی بگمــارد، یکــی بــر ایــن  کــه خداونــد دو شــیطان را بــر و کنــد، مگــر ایــن  غنــا صدایــش را بلنــد 

گــردد.« کت  شــانه و دیگــری بــر آن شــانه اش؛ و پیوســته بــا پاهــای خــود، او را می زننــد تــا ســا

غنـا  بـه  را  صدایـش  کـس  »هیـچ  اسـت:  آمـده  یـه  ابن  َمْرَدَو و  ابن ابی دنیـا  عبـارت  در 

ی نشـینند و بـا  کـه بـر دو شـانۀ و کـه خـدای تعالـی دو شـیطان را برانگیـزد  برنیـاوَرد، مگـر آن 

بکشـد.« دسـت  تـا  کوبنـد  سـینه اش  بـر  خـود  پاشـنه های 

 411/2 زَمْخَشــری:  الکّشــاف  ]37/14[؛   53/14 ُقْرُطبــی:  القــرآن  ألحــکام  الجامــع  بــه:  بنگریــد 
]490/3 و 491[؛ نقــد العلــم و العلمــاء ابن جــوزی: ص248 ]ص232[؛ تفســیر الخــازن: 460/3 ]438/3[؛ 

تفســیر َنَســفی ]278/3[ _ در حاشــیۀ الخــازن: 460/3 _ ؛ إرشــاد الّســاری فــی شــرح صحیــح البخــاری: 
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164/9 ]351/13[؛ الــّدّر المنثــور: 159/5 ]506/6[؛ فتــح القدیــر شــوکانی: 228/4 ]236/4[؛ روح المعانــی 

آلوســی: 68/21�

که از  که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »جز این نیسـت  2. از عبدالّرحمان بن عوف نقل شـده 

کـرده ام: صـدای نغمـۀ بیهوده گـری و سـاز و آواز شـیطان؛  دو صـدای کم خردانـۀ بدکارانـه نهـی 

کـه چهره بخراشـد و جامـه بدرد و آهنگ شـیطان برآوَرد.« و صـدای مصیبـت دیـده ای 

در عبـارت ِترِمـذی ]الّسـنن: 328/3[ و جـز او1 از حدیـث انس، بـه نحو مرفوع )= از پیامبر(  

نهـی می کنـم:  از آن هـا  کـه  روایـت شـده اسـت: »دو صـدای لعنـت شـدۀ بدکارانـه هسـتند 

صدای سـاز و آواز و آهنگ شـیطان هنگام نغمه سـرایی و شـادمانی؛ و آوای مصیبت هنگام 

گریبان.« یدن  گونه و در سیلی زدن به 

ص248  ]ابن جـوزی[:  العلمـاء  و  العلـم  نقـد  ]37/14[؛   53/14 ُقْرُطبـی:  القـرآن  ألحـکام  )الجامـع 

کنـز العّمـال: 333/7 ]219/15[؛ فتـح القدیر شـوکانی: 229/4  ]ص233[؛ الـّدّر المنثـور: 160/5 ]507/6[؛ 

نیـل األوطـار: 268/8 ]117/8[( ]236/4[؛ 

کنیـز  3. از عمـر بـن خّطـاب، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »بهـای 

ی نیـز حـرام؛ و بهایـش همچـون  آوازه خـوان، پلیـد اسـت؛ و غنـای او، حـرام؛ و نگریسـتن بـه و

بهای سگ است و بهای سگ، پلید است.«

کـرده؛ چنـان که در إرشـاد الّسـاری  آن را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 73/1[ بـا ذکـر سـند روایـت 

نیـل األوطـار شـوکانی )264/8 ]113/8[(  َقْسـَطالنی )163/9 ]351/13[( و  فـی شـرح صحیـح البخـاری 

آمـده اسـت.

که به آوای  4. از ابوموسـی اشـعری، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »هر 

کـه صـدای روحانیـان را بشـنود.« پرسـیدند: »ای رسـول  غنـا گـوش سـپارد، او را اجـازه ندهنـد 

کیاننـد؟« فرمـود: »قرآن خواناِن مردم بهشـت.« خـدا! روحانیـان 

1. بنگرید به: شرح معانی اآلثار: 293/4؛ المصّنِف ابن ابی شیبه: 175/3. )غ.(
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کرده انـد: حکیـم ِترِمـذی )نـوادر األصـول ]333/1[(؛  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 
القـرآن: 54/14 ]37/14[(� )الجامـع ألحـکام  ُقْرُطبـی 

5. بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(، رسـیده اسـت: »در میـان اّمـت من، مردمـی خواهند بود 

که ابریشـم و باده و سـازنوازی را روا می شـمرند.«

کرده انـــد: احمـــد؛ ابن ماجـــه ]الّســـنن: 1333/2[؛  کســـان بـــا ذکـــر ســـند روایـــت  آن را ایـــن 

کـــه خدشـــه ای در آن نیســـت و آن را  ابوُنَعیـــم؛ ابـــوداوود ]الّســـنن: 46/4[ بـــا ســـند صحیـــح 

گفته انـــد.  کـــه برخـــی از حافظـــان  گروهـــی از دیگـــر پیشـــوایان صحیـــح شـــمرده اند؛ چنـــان 

ایـــن را آلوســـی )روح المعانـــی: 76/21( آورده و بیهقـــی )الّســـنن الکبـــرٰی: 221/10( بـــا ذکـــر ســـند 

بـــا ذکـــر ســـند روایـــت  گفتـــه اســـت: »آن را بخـــاری )الّصحیـــح ]2123/5[(  کـــرده و   روایـــت 

کرده است.«

ــت:  ــده اس ــت ش ــر(  روای ــوع )= از پیامب ــو مرف ــه نح ــه، ب ــس و ابوامام ــاس و ان 6. از ابن عّب

یــد  کام زمیــن خواهنــد رفــت و ســنگ بــر آنــان خواهــد بار گروهــی در  »هرآینــه در ایــن اّمــت نیــز 

گیرنــد  کنیــزان آوازه خــوان  ــاده نوشــند و  کــه ب  و مســخ خواهنــد شــد؛ و ایــن، هنگامــی اســت 

و ساز نوازند.«

]المسـند: 347/2[؛  کرده انـد: ابن ابی دنیـا؛ احمـد  بـا ذکـر سـند روایـت  کسـان  ایـن  را  آن 

َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 150/6[؛ چنـان که در الّدّر المنثور )324/2 ]179/3[( و روح المعانی آلوسـی 

)76/21( آمـده اسـت.

کـه این سـخن خـدای تعالی: »ای کسـانی  7. از عبـداهلل بـن عمر/عمـرو نقـل شـده اسـت 

بـر آن قربانـی  کـه مقـّدس می شـمردند و  کـه ایمـان آورده ایـد! همانـا مـی و قمـار و بت هـا ]یـا سـنگ هایی 

کار شـیطان اسـت.« ]مائـده/90[ در تـورات چنیـن آمـده اسـت:  می کردنـد[ و تیرهـای قرعـه، پلیـد و از 

َبـرد و بیهوده گـری و پایکوبـی   »همانـا خداونـد حـق را نـازل فرمـود تـا بـا آن، باطـل را از میـان 

کمانچه را براندازد.« و نواختن نی و بربط و دف و 
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کرده انـــد: ابن ابی حاِتـــم؛ ابوالشـــیخ؛ بیهقـــی  کســـان بـــا ذکـــر ســـند روایـــت  آن را ایـــن 

�)222/10 الکبـــرٰی:  )الّســـنن 

بنگرید به: تفسیر ابن کثیر: 96/2؛ الّدّر المنثور: 317/2 ]163/3[�

8 . از انـس و ابوامامـه، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »خداونـد مـرا 

بـه رحمـت و هدایـت بـرای همـۀ جهانیـان برانگیخـت و نیـز بـرای محـو سـاختن سـاز و آواز و 

کار جاهلّیـت.« )جامـع بیـان العلـم وفضلـه تألیـف ابن     عبدالَبـّر: 153/1 ]ص183[؛ الـّدّر المنثور: 323/2 

]178/3[؛ نیـل األوطـار: 262/8 ]111/8[(

9. از علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »دسـته ای از اّمتم به شـکل 

کام زمین فروروند و بر  گروهی نیز در  ینگان، و دسـته ای به شـکل خوکان مسـخ می شـوند.  بوز

کـه بـاران در پـی ندارد[ فرسـتاده شـود؛ زیرا باده نوشـند و ابریشـم  گروهـی هـم بـاِد نـازا ]= بـادی 

کنیزان آوازه خوان برگیرند و دف نوازند.« )الّدّر المنثور: 324/2 ]179/3[( پوشند و 

10. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایت شـده اسـت: »در آخـر الّزمان، گروهی 

گفتنـد: »ای  گروهـی بـه صـورت خـوکان مسـخ شـوند.«  ینـگان؛ و  از ایـن اّمـت بـه صـورت بوز

کـه خداونـد یگانـه اسـت و محّمـد رسـول او اسـت؟«  گواهـی ندهنـد  رسـول خـدا! مگـر اینـان 

گناه ایشان چیست؟«  گفتند: »پس  فرمود: »آری؛ و نیز روزه و نماز و حج هم به جای آورند.« 

فرمـود: »آنـان بـه سـاز و آواز و دف پردازنـد و کنیـزان آوازه خـوان گیرنـد و شـب را بـا باده گسـاری 

ینـگان و خـوکان مسـخ گردند.« و بیهوده گـری بـه صبـح آورنـد و صبحگاهـان بـه صـورت بوز

نزدیـک بـه همیـن اسـت حدیـث عبدالّرحمـان بـن سـابط، غـازی بـن ربیعـه، صالـح بن 

خالـد، انـس بـن ماِلـک، ابوامامـه، و عمـران بـن ُحَصین.

]المصّنـف:  ابن ابی  َشـیبه  ابن ابی دنیـا؛  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

کـم ]المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 560/4-561[؛ بیهقـی ]الّسـنن الکبـرٰی:  107/7[؛ ابن  َعـدّی؛ حا

�]1333/2 ]الّسـنن:  ابن ماجـه  46/4[؛  ]الّسـنن:  ابـوداوود  295/8[؛ 

بنگرید به: الّدّر المنثور: 324/2 ]179/3[�
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کنـار  کـه  11. از انـس بـن ماِلـک، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »هـر 

کنیـز آوازه خوانـی بنشـیند و بـه او گـوش سـپارد، روز قیامت در گوشـش سـرب ریزنـد.« )الجامع 
ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 53/14 ]37/14[؛ نیـل األوطـار: 264/8 ]113/8[(

ــی  ــس در حال ک ــر  ــت: »ه ــده اس ــت ش ــر(  روای ــوع )= از پیامب ــو مرف ــه نح ــه، ب 12. از عایش

ــد!« )الجامــع ألحــکام  ی ــر او نمــاز نگزار ــزد خــود داشــته باشــد، ب کنیــزی آوازه خــوان ن کــه  بمیــرد 
القرآن ُقْرُطبی: 53/14 ]37/14[(

کـرده  13. ِترِمـذی ]الّسـنن: 428/4[ از حدیـث علـی، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت 

اسـت: »هـرگاه اّمتـم پانـزده کار انجـام دهنـد، بـال بـر آنـان فـرود آیـد: _ یکـی از آن ها این اسـت که _ 

گیرنـد و بـه سـازنوازی روی آورنـد.« کنیـزان آوازه خـوان 

کنیزان آوازه خوان و سازنوازی پدید آید.« در عبارت ابوهریره آمده است: »هرگاه 

)نقـد العلـم و العلمـاء ابن جـوزی: ص249 ]ص233-234[؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 53/14 

]37/14[؛ نیـل األوطـار: 263/8 ]112/8[(

کـــه خـــدای تعالـــی در  14. از ابن منکـــدر نقـــل شـــده اســـت: »بـــه مـــا حدیـــث رســـیده 

گوش هاشـــان را از بیهوده گـــری و  کـــه جان هـــا و  روز قیامـــت فرمایـــد: ›کجاینـــد بنـــدگان مـــن 

گاهشـــان   ســـاز شـــیطان پیراســـته داشـــتند؟ آنـــان را در بوســـتان های ُمشـــک جـــای دهیـــد و آ

ـــرود آورم.‹« )الجامـــع ألحـــکام القـــرآن ُقْرُطبـــی:  ـــان ف ـــر آن کـــه رضـــوان و خشـــنودی خویـــش را ب کنیـــد 
)]37/14[ 53/14

کـه پیامبـر؟ص؟ صـدای مردی را شـنید که شـبانگاه آواز غنا  15. از ابن مسـعود نقـل شـده 

می خوانـد. فرمـود: »او را نمـاز نیسـت ]= نمـازش پذیرفتـه نگـردد[؛ او را نمـاز نیسـت؛ او را نمـاز 

نیست.« )نیل األوطار: 264/8 ]113/8[(

که با فرمان شکسـتن دف  16. رسـول خدا؟ص؟ در روز فتح مّکه فرمود: »جز این نیسـت 

و سـاز برانگیختـه شـدم.« پـس صحابـه _ رضـوان اهلل علیهـم _ بـرون گشـتند و دف هـا و سـازها را از 

)107(

72/8

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 118



کـودکان گرفتنـد و شکسـتند. )بهجـة الّنفـوس شـرح مختصر صحیـح البخـاری از ابومحّمد بن  دسـت 
ابی جمـرۀ َاْزدی: 74/2(

17. در حدیثی از طریق معاویه، آمده است: »ای مردم! همانا پیامبر؟ص؟ از  9 چیز بازداشت 

و من نیز  از  آن ها بازمی دارم.« و غنا را در  ردیف آن ها شمرد. )الّتاریخ الکبیر بخاری: 234/4(

غنا در مذهب های چهارگانه

گناهـان دانسـته  گـوش دادنـش را از  1. پیشـوای حنفیـان آن را حـرام شـمرده و خـود آن و 

کوفیـان، سـفیان و َحّمـاد و ابراهیـم و شـعبی و عکرمـه، اسـت. اسـت. ایـن مذهـب بـزرگان 

2. از ماِلک، پیشوای مالکیان نقل شده که از غنا و گوش سپردن به آن نهی نمود و گفت: 

»هرگاه کسی کنیزی خرید و آن را آوازه خوان یافت، وی را رسد که به سبب معیوب بودن، بازش 

گرداَند.« این مذهب دیگر دانشوران مدینه، مگر تنها ابراهیم بن َسْعد، است.

گفـــت: »جـــز  از ماِلـــک پرســـیدند: »مـــردم مدینـــه در چـــه مقـــدار از غنـــا رخصـــت دارنـــد؟« 

ــا پرســـیدند.  ــارۀ غنـ ــز او را در بـ ــا پردازنـــد.« نیـ ــا فاســـقان بـــه غنـ ــا تنهـ کـــه نـــزد مـ ایـــن نیســـت 

ــا  ــا غنـ ــی چیســـت؟‹ ]یونـــس/32[ آیـ گمراهـ ــز  ــتی جـ ــد از راسـ ــد: ›و بعـ ــی فرمایـ ــدای تعالـ  گفـــت: »خـ

حق است؟«

کننـدۀ  کـه شـرح  کـه شـماری از حنبلیـان غنـا را حـرام شـمرده اند؛ چنـان  3. نقـل شـده 

المقنـع گـزارش نمـوده اسـت. از عبـداهلل، فرزنـد امـام احمـد، نقـل شـده اسـت: »از پـدرم در بارۀ 

ی سـخن  یاَنـد؛ و مـرا خـوش نیایـد.‹« سـپس و گفـت: ›نفـاق را در دل می رو غنـا پرسـیدم. 

کـه نـزد مـا تنهـا فاسـقان بـه غنـا پردازنـد.« ماِلـک را یـاد نمـود: »جـز ایـن نیسـت 

کـه بـه مذهـب او آشـنا بوده انـد، حرمـت غنـا را تصریـح نمـوده  و بـه  4. یـاران شـافعی 

کرده انـد. برخـی از آن  کـه حـالل بـودن آن را بـه شـافعی نسـبت داده، اعتـراض  کسـی  سـخن 

یـاران از ایـن قرارنـد: قاضـی ابوالطّیب که در نکوهش غنا و بازداشـتن از آن، کتابی گردآورده؛ 

و نیـز طبـری و شـیخ ابواسـحاق در الّتنبیـه.
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ابوالطّیب طبری گوید: »اّما شنیدن آواز غنا از زن نامحرم؛ یاران شافعی آن را روا نمی دانند، 

خواه زن آزاد باشد و خواه کنیز. شافعی گفته است: ›کسی که کنیزی دارد و مردم را به شنیدن 

گواهی اش پذیرفتنی نیست.‹« سپس وی در بارۀ چنین  گرد می آوَرد، سفیه است و  آوازش 

کار را بی غیرتی خوانده و انجام دهنده اش را سفیه شمرده؛  کرده و آن  کسی سخنش را تندتر 

زیرا مردم را به باطل فراخواَند و هر که چنین کند، سفیه است.

گویـــد: »بـــه اجمـــاع همـــۀ اهـــل حـــّل و عقـــد از مســـلمانان، شـــنیدن غنـــا  ابن صـــالح 

حرام است.«

ــا ناپســـند  ــه غنـ کـ ــاع دارنـــد  گـــون اجمـ گونا ــوران شـــهرهای  ــه اســـت: »دانشـ گفتـ طبـــری 

اســـت و آن را نهـــی نموده انـــد. تنهـــا ابراهیـــم بـــن َســـْعد و عبیـــداهلل َعْنَبـــری ســـخنی جـــدا از 

جماعـــت دارنـــد.«

گفت: »تو را از آن بازمی دارم و آن را برایت  کسـی در بارۀ غنا از قاسـم بن محّمد پرسـید. 

کـه  گاه  گفـت: »ای بـرادرزاده! آن  کار حـرام اسـت؟«  گفـت: »آیـا ایـن  نمی پسـندم.« پرسـنده 

گفـت:  کـدام یـک قـرار داد؟« و نیـز  خـدای تعالـی حـق را از باطـل جـدا سـاخت، غنـا را در 

کـه برایـش غنـا خواننـد، لعنـت نمایـد!« »خداونـد غناپیشـه و آن را 

کتـاب  گفتـه اسـت: »غنـا حـرام اسـت، همچـون مـردار.« در  محاسـبی در رسـالة اإلنشـاء 

گفتـه  الّتقریـب آمـده اسـت: »غنـا حـرام اسـت؛ هـم پرداختـن بـه آن و هـم شـنیدنش.« نّحـاس 

اسـت: »غنـا بـه دلیل کتاب و سـّنت، بازداشـته شـده اسـت.« قّفـال گوید: »گواهی غناپیشـه 

و رّقـاص پذیرفتـه نگـردد.«

بنگریـد بـه: الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 224/10؛ نقـد العلـم و العلماء ابن جـوزی: ص246-242 
المنثـور:  الـّدّر  و 56 ]36/14-39[؛  و 52 و 55  ُقْرُطبـی: 51/14  القـرآن  الجامـع ألحـکام  ]ص228-231[؛ 

159/5 ]504/6-507[؛ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری تألیـف عینـی: 160/5 ]271/6[؛ روح 

المعانـی تألیـف آلوسـی: 68/21 و 69�
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غنــا  از  بــردن  ت 
ّ

لــذ کــه  »گفته انــد  اســت:  آمــده   )]376/1[  334/1( الّســعاده  مفتــاح   در 

کفر است.« و سازنوازی، 

کـه ابویعقـوب نیشـابوری از  یختـه  گوینـده بـه روایتـی دسـت آو گویـد: شـاید ایـن  امینـی 

کـرده اسـت: »گوش سـپردن به  کـه بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت  حدیـث ابوهریـره آورده 

کفـر.«  ت بـردن از آن، 
ّ

گنـاه اسـت؛ و نشسـتن در مجلـس آن، فسـق؛ و لـذ طـرب و آوازخوانـی 
)نیـل األوطـار: 264/8 ]113/8[(

از ابراهیم بن مسعود نقل شده است: »غنا باطل است؛ و باطل در آتش جای دارد.« نیز 

که آب، سبزه را.« نیز از او نقل  یاَند؛ چنان  گشته است: »غنا، نفاق را در دل می رو از او نقل 

پایی بنشیند و نام خدا را بر زبان نراند، شیطان پشت سرش  کرده اند: »هرگاه مردی بر چهار

کن!‹« گوید: ›آرزو  گر آواز خواندن را بلد نباشد، به او  می نشیند و می گوید: ›آواز بخوان!‹ و ا

که در حال احرام بودند و مردی در میانشان به غنا  گروهی گذشت  کنار  ابن عمر؟ضر؟ از 

کنیزکی آوازه خوان  ی بر  که خداوند لّبیک شما را نشنود!« نیز و گفت: »هال  آواز می خواند. 

کنیزک را وانمی نهاد ]حال  کسی را وانهد، این  گر شیطان می خواست  گفت: »ا گذشت و 

کودک آوازه خوان را[!« آن که شیطان هیچ کس را وا نمی نهد، حّتی این 

گویـــد: »غنـــا مـــال را تبـــاه می کنـــد؛ پـــروردگار را بـــه خشـــم مـــی آورد؛ و دل را بـــه  ک  ضّحـــا

ــاند.« ــاد می کشـ فسـ

می کاهـد؛  را  حیـا  کـه  بپرهیزیـد؛  غنـا  از  بنی امّیـه!  »ای  گویـد:  ناقـص1  ولیـد  بـن  یزیـد 

کـه هـر چـه را مسـتی  شـهوت را می افزایـد؛ جوانمـردی را تبـاه می کنـد؛ و جانشـین بـاده اسـت 

کـه  یـد؛  گزیـر شـدید، زنـان را از آن دور دار گـر از انجـام آن نا انجـام دهـد، بـه بـار مـی آورد. پـس ا

غنا به زنا فرامی خواند.«

1. وی آن چـه را ولیـد در پرداخت هـای بیـت المـال بـه مـردم افـزوده بـود، کاسـت و آن را همچـون روزگار هشـام سـاخت. از 
ایـن روی، او را ناقـص )= کاهنـده( خواندنـد. گوینـد نخسـتین کسـی کـه او را بدیـن لقـب خوانـد، مـروان بـن محّمـد بـود. 

یـخ ابن اثیـر: 291/5. )م.( بنگریـد بـه: الکامـل فـی الّتار
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در آن چه عمر بن عبدالعزیز  به سهل، غالم آزاد شدۀ خویش، نوشته، آمده است: »مرا از 

دانشوران ثقه خبر رسیده که حضور یافتن در مجلس سازنوازی و گوش سپردن به ترانه های غنا 

گیاه را.« کار، نفاق را در دل می رویاَند؛ چنان که آب،  کردن به این دو  و عادت 

گفته انـد: »غنـا جاسـوس دل اسـت و رباینـدۀ جوانمـردی و خـرد؛ در نهانـگاه دل هـا  و 

گاه می شـود و بـه خانـۀ خیال انگیـزی می خـزد؛ پـس آن چـه  راه می یابـد و بـر پنهـان جان هـا آ

کـه  کَنـد. پـس می بینـی  را هـوس و شـهوت و سبک سـری و بی خـردی در آن بنـا نهـاده، می پرا

در مـرد نشـانۀ وقـار و زیبایـی ِخـرد و شـادابی ایمـان و آرامـش دانـش پیـدا اسـت و سـخنش 

حکمـت اسـت و سـکوتش عبـرت؛ اّمـا چـون غنـا می شـنود، خـرد و حیایـش کاسـته می گـردد 

زشـت  غنـا  شـنیدن  از  پیـش  را  چـه  آن  پـس  مـی رود؛  میـان  از  زیبایـی اش  و  جوانمـردی  و 

کـه می پوشـانید، آشـکار می کنـد و از جماِل سـکوت  می شـمرد، نیکـو می شـمرد و رازهایـش را 

گویـا از جّنیـان اسـت و چـه بسـا دسـت بـر  و آرامـش بـه ُپرگویـی و هذیـان و جنبـش می رسـد، 

هـم زنـد و پـای بـر زمیـن کوبـد! و باده نیز همین گونه کند«. و سـخنان دیگر جـز آن چه آوردیم، 

نیـز در ایـن زمینـه هسـت.

ص250  ابن جـوزی:  العلمـاء  و  العلـم  نقـد  223/10؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  بـه:  بنگریـد 

]ص235-236[؛ الکّشـاف زَمْخَشـری: 411/2 ]491/3[؛ الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبی: 52/14 ]36/14-

39[؛ إرشـاد الّسـاری فی شـرح صحیح البخاری: 164/9 ]351/13[؛ الّدّر المنثور: 159/5 و 160 ]506/6[؛ 

 228/4 شـوکانی:  القدیـر  فتـح  ]438/3[؛   46/3 الخـازن:  تفسـیر  ]219/15[؛   333/7 العّمـال:  کنـز 

]236/4[؛ نیل األوطار: 264/8 ]113/8-119[؛ روح المعانی آلوسی: 67/21 و 68�

نگاهی به حدیث های عنوان شده

ایـن بـود جایـگاه غنـا و آواز و طـرب؛ و آن بـود سـخنان نقـل شـده از پیامبـر اسـالم؟ص؟ . 

کـه بـه  ی نسـبت دهیـم  گرفتـن و چشم پوشـی را بـه و کـه آن نـرم  کنـون آیـا خردمندانـه اسـت  ا

عصمتش آسـیب برسـاند و جایگاهش را فرود آورد و او را به پرتگاه نادانی دراندازد؛ و سـپس 
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ی باطـل ترش رویـی  یـارو کـه از غنـا و آواز و طـرب در خشـم شـد و رو کـس  پنداشـته شـود آن 

کـه از عمـر  یـد و آن را پـس زد، تنهـا عمـر بـود و نـه رسـول خـدا؟ص؟ ؟ ایـن شـیطان چیسـت  ورز

می هراسـد، اّمـا از رسـول خـدا؟ص؟ بیـم نمـی ورزد؟

نـزد  گـوش می سـپارد و رّقاصـه ای بیگانـه  بـه آواز و طـرب  کـه  کـدام پیامبـر اسـت  ایـن 

ی بـه رقـص می پـردازد و دف می نـوازد و آواز می خوانـد؛ یـا همسـرش را بـر آن صحنه هـای  و

گر بـه پـای مـی دارد؛ و آن گاه، می فرمایـد: »مـن بـا آواز و طـرب نسـبتی نـدارم و او را نیـز بـا  رسـوا

مـن نسـبتی نیسـت.« یـا: »مـن از آواز و طـرب نیسـتم ]= بـا آن نسـبتی نـدارم[ و او هـم از مـن 

نیسـت.« یـا: »مـن از باطـل نیسـتم و باطـل از مـن نیسـت.«1؟

کنیـزان و دف نـوازی آنـان را در خانـۀ خویـش می بینـد  کـه غنـای  کـدام بـزرگ اسـت  ایـن 

و لـب از لـب نمی گشـاید؛ اّمـا ایـن کار، عمـر  را بـه خشـم مـی آوَرد و می گوید: »آیا سـاز شـیطان 

در خانـۀ رسـول خـدا؟« آیـا ایـن پیامبـر همـان کسـی نیسـت کـه چـون صـدای سـاز می شـنید، 

گوش هایش می نهاد و از آن مسیر دور می شد؟ دو انگشتش را در 

گوش هایش نهاد  گوید: »عبداهلل بن عمر صدای سازی شنید و دو انگشتش را در  نافع 

گفتـم: ›نـه.‹  گفـت: ›ای نافـع! آیـا صدایـی می شـنوی؟‹  گشـت؛ و بـه مـن  و از آن مسـیر دور 

پـس انگشـتانش را از گوش هایـش برداشـت و گفـت: ›همـراه رسـول خـدا؟ص؟ بـودم که چنین 

کار را انجـام داد.‹« )سـنن  ابـی داوود: 304/2 ]281/4[؛ الّسـنن  صدایـی شـنید و هماننـد همیـن 
کر: 206/7 و 284 ]169/26؛ 35/27[( یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 222/10؛ تار

یختـن بـه سـّنت شـریف، نگفتـه اسـت: »دف حـرام اسـت؛   آیـا ابن عّبـاس بـا دسـت آو

و نواختن ساز، حرام؛ و عود، حرام؛ و ساز و آواز، حرام.«؟

ی،  کـــه حبشـــیان در مســـجد شـــریف و آیـــا از رســـول خـــدا؟ص؟ در شـــگفت نمی شـــوید 

کرده انـد: بخـاری )األدب المفـرد ]ص216[(؛ بیهقـی ]الّسـنن الکبـرٰی: 217/10[؛  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  1. آن را ایـن 
کر. بنگریـد بـه: کنـز العّمـال: 333/7 ]219/15[؛ فیـض القدیـر: 265/5� خطیـب؛ ابن عسـا

75/8
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گرامی تریـــن مـــکان دنیـــا، بـــازی و پایکوبـــی و غنـــاورزی می کننـــد و آن حضـــرت؟ص؟   ایـــن 

و همســـرش بدان هـــا می نگرنـــد؛ و عمـــر آن هـــا را نهـــی می نمایـــد؛ و پیامبـــر؟ص؟ می فرمایـــد: 

گـــذار!«؟ »ای عمـــر؛ آن هـــا را وا

ک؟ص؟ رسـیده اسـت:  کـه از چندیـن طریـق، از پیامبـر پـا آیـا صحیـح اسـت ایـن خبـر 

»مسـجدهای خویـش را از کودکانتـان، دیوانگانتـان، خرید و فروشـتان، دعواورزی هاتان، باال 

یـد.«؟ کـردن حّدهاتـان دور دار بـردن صداهاتـان، و جـاری 

کـه مـردی گمشـده اش را در مسـجد  و نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟: »هـر کـس بشـنود 

می جویـد، بایـد بـه او گویـد: ›خداونـد آن را به تو برنگرداَند!‹ زیرا مسـجدها برای چنین کاری 

بنـا نشـده اند.«؟ ایـن را مسـلم ]الّصحیـح: 39/2[؛ ابـوداوود ]الّسـنن: 128/1[؛ ابن ماجـه ]الّسـنن: 

کرده انـد؟ 252/1[؛ و ِترِمـذی ]الّسـنن: 139/2[ بـا ذکـر سـند روایـت 

263/1[؛  الکبـرٰی:  ]الّسـنن  نسـائی  40[؛  و   39/2 ]الّصحیـح:  مسـلم  کـه  را  سـخن  ایـن  نیـز   و 

کرده اند: »مردی در مسـجد سـراغ شـتر  ْیَده با ذکر سـند روایت  و ابن ماجه ]الّسـنن: 252/1[ از ُبَر

کـه بـه آن دسـت نیابـی! مسـجدها  کنـد  گمشـده اش را گرفـت. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›خـدا 

کار خـود بنا شـده اند.‹«؟ بـرای 

کـه سـخن های  گفتـار آن حضـرت؟ص؟: »در آخـر الّزمـان مردمـی خواهنـد بـود  و نیـز ایـن 

ابن  ِحّبـان  را  ایـن  نباشـد.«؟  کاری  آنـان  بـه  را  خـدا  و  می گوینـد؛  مسجدهاشـان  در  را  خـود 

کرده است. )اإلحسان فی تقریب صحیح ابن  ِحّبان ]162/15[( با ذکر سند روایت 

و نیز این سخنش؟ص؟: »مسجدها را راه ]عبور[ نگیرید، جز  برای ذکر  یا نماز!«؟1

گرایشـش بـه شـنیدن  کـه خـدای سـبحان از  یـد در بـارۀ پیامبـر عصمـت  گمـان دار چـه 

گرامـی و بـزرگ دارد؛ و پـس  سـاز و آواز  پیـش از بعثتـش مانـع می شـود تـا جایـگاه قداسـتش را 

گــرد   )]225-196/1[  92-89/1 الّترهیــب:  و  )الّترغیــب  منــذری  حافــظ  را  آن هــا  همانندهــای  و  حدیث هــا  ایــن   .1 
آورده است.
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گـری و پایکوبـی زنـان  گشـاده خاطر و آسـوده دل بـه شـنیدن غنا از بعثتـش او را وامی نهـد تـا 

از رسـول  کـه  روایـت نموده انـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  از  بـا ذکـر سـند  بپـردازد؟ حافظـان  بیگانـه 

کـه در جاهلّیـت انجـام می دادنـد، گرایـش یافتـم و هر  خـدا؟ص؟ شـنید: »تنهـا دو بـار بـه کاری 

بـار خـدای تعالـی مـرا از آن مانع گشـت. شـبی به جوانی از قریش کـه همراه من بر بلندی های 

گوسـفندان مـرا می پاییـدی تـا بـه مّکـه درون شـوم و بـه  گفتـم: ›کاش  مّکـه چوپانـی می کـرد، 

کار  آن  قصـد  بـه  پـس  شـو!‹  ›درون  گفـت:  او  گـردم!‹  مشـغول  جوانـان  ماننـد  شب نشـینی 

گشـتم و چـون بـه نخسـتین خانـۀ مّکـه رسـیدم، صـدای نواختـن دف و آواز شـنیدم.  بیـرون 

کس ازدواج نموده اسـت.‹  کس با دختر َبهمان  گفتند: ›فرزند فالن  گفتم: ›این چیسـت؟‹ 

کـه تنها نوازش  پـس نشسـتم تـا بـه آنـان بنگـرم. خداوند بر گوش من نواخـت و چنان خوابیدم 

کـرد. نـزد همـراه خویش برگشـتم. گفت: ›چه کردی؟‹ گفتـم: ›کاری نکردم.‹  آفتـاب بیـدارم 

و ماجـرا را برایـش بازگفتـم. سـپس شـبی دیگـر هماننـد همـان سـخن را با او در میـان نهادم. او 

گفـت: ›چنیـن کـن!‹ پـس بیـرون شـدم و چـون به مّکـه درآمـدم، همانند همان صـدا را که آن 

شـب شـنیده بـودم، شـنیدم. نشسـتم تـا بنگـرم. خداونـد بـر گوشـم نواخـت و به خدا سـوگند! 

جـز نـوازش آفتـاب بیـدارم نکـرد. پـس نـزد همـراه خویـش بازگشـتم و ماجـرا را به او گفتـم. از آن 

کرامت بخشید.« پس، دیگر به هیچ بدی نگراییدم تا خداوند با رسالتش مرا 

یخ  )دالئـل الّنبـّوه تألیـف ابوُنَعیـم: 58/1 ]236/1[؛ أعالم الّنبّوه تألیف مـاوردی: ص140 ]ص211[؛ تار

یـخ ابن اثیـر: 14/2 ]471/1[؛ عیـون األثـر ابن سـّید  مـم و الملـوک طبـری: 196/2 ]279/2[؛ الکامـل فـی الّتار
ُ
األ

الّنـاس: 44/1 ]65/1[؛ البدایـة و الّنهایـه: 287/2 ]350/2[؛ الخصائـص الکبـرٰی: 88/1 ]149/1[؛ الّسـیرة 

الحلبّیـه: 132/1 ]122/1[(

مـاوردی )أعـالم الّنبـّوه: ص140 ]ص212[( گویـد: »ایـن اسـت چگونگی عصمـت وی پیش از 

رسالت و بازداشته شدنش از آلودگی جهالت؛ پس باید پس از رسالت، بزرگوارتر و از آلودگی ها 

گر  گردد و ا گر واگذارندش، از نیکاِن برگزیده  که ا پیراسـته تر باشـد. با این حال، او را بس اسـت 

)114(

گرامی تریـــن مـــکان دنیـــا، بـــازی و پایکوبـــی و غنـــاورزی می کننـــد و آن حضـــرت؟ص؟   ایـــن 

و همســـرش بدان هـــا می نگرنـــد؛ و عمـــر آن هـــا را نهـــی می نمایـــد؛ و پیامبـــر؟ص؟ می فرمایـــد: 

گـــذار!«؟ »ای عمـــر؛ آن هـــا را وا

ک؟ص؟ رسـیده اسـت:  کـه از چندیـن طریـق، از پیامبـر پـا آیـا صحیـح اسـت ایـن خبـر 

»مسـجدهای خویـش را از کودکانتـان، دیوانگانتـان، خرید و فروشـتان، دعواورزی هاتان، باال 

یـد.«؟ کـردن حّدهاتـان دور دار بـردن صداهاتـان، و جـاری 

کـه مـردی گمشـده اش را در مسـجد  و نیـز ایـن سـخن آن حضـرت؟ص؟: »هـر کـس بشـنود 

می جویـد، بایـد بـه او گویـد: ›خداونـد آن را به تو برنگرداَند!‹ زیرا مسـجدها برای چنین کاری 

بنـا نشـده اند.«؟ ایـن را مسـلم ]الّصحیـح: 39/2[؛ ابـوداوود ]الّسـنن: 128/1[؛ ابن ماجـه ]الّسـنن: 

کرده انـد؟ 252/1[؛ و ِترِمـذی ]الّسـنن: 139/2[ بـا ذکـر سـند روایـت 

263/1[؛  الکبـرٰی:  ]الّسـنن  نسـائی  40[؛  و   39/2 ]الّصحیـح:  مسـلم  کـه  را  سـخن  ایـن  نیـز   و 

کرده اند: »مردی در مسـجد سـراغ شـتر  ْیَده با ذکر سـند روایت  و ابن ماجه ]الّسـنن: 252/1[ از ُبَر

کـه بـه آن دسـت نیابـی! مسـجدها  کنـد  گمشـده اش را گرفـت. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›خـدا 

کار خـود بنا شـده اند.‹«؟ بـرای 

کـه سـخن های  گفتـار آن حضـرت؟ص؟: »در آخـر الّزمـان مردمـی خواهنـد بـود  و نیـز ایـن 

ابن  ِحّبـان  را  ایـن  نباشـد.«؟  کاری  آنـان  بـه  را  خـدا  و  می گوینـد؛  مسجدهاشـان  در  را  خـود 

کرده است. )اإلحسان فی تقریب صحیح ابن  ِحّبان ]162/15[( با ذکر سند روایت 

و نیز این سخنش؟ص؟: »مسجدها را راه ]عبور[ نگیرید، جز  برای ذکر  یا نماز!«؟1

گرایشـش بـه شـنیدن  کـه خـدای سـبحان از  یـد در بـارۀ پیامبـر عصمـت  گمـان دار چـه 

گرامـی و بـزرگ دارد؛ و پـس  سـاز و آواز  پیـش از بعثتـش مانـع می شـود تـا جایـگاه قداسـتش را 

گــرد   )]225-196/1[  92-89/1 الّترهیــب:  و  )الّترغیــب  منــذری  حافــظ  را  آن هــا  همانندهــای  و  حدیث هــا  ایــن   .1 
آورده است.
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کـه بـا  کاِن تقواپیشـه و بزرگ تریـِن پیامبـران نـزد خـدای تعالـی شـود؛ همـو  رهایـش سـازند، از پـا

فطـرت نـاب و نگـرش واال بـه رسـالت فرسـتاده شـد و خـدای تعالـی پـس از نـاب گردانیدنش او 

گمان هـا از وی برداشـته  کی هـا پیراسـت. پـس تهمت هـای  را بـه رسـالت برگزیـد و وی را از ناپا

شـد و از ایـن کـه در چشـم ها کوچـک بـه نظـر آیـد، در امـان مانـد تـا مـردم زودتـر دعوتـش را پاسـخ 

گویند و بیش تر از او فرمان برند.«

کنـون بـا مـن بیاییـد تـا از آن حکیـم تأویل پیشـه ]= ِترِمـذی[ که سـخنش در همین کتاب  ا

)ص65( گذشـت، بپرسـیم کـه چگونـه محّمـد؟ص؟ را بـه نبـّوت، ابوبکـر را بـه رحمـت، و عمـر را 

کـه بـرای برون شـدن از مشـکالت، دری را بسـته یا کاری  بـه حـق اختصـاص داده و پنداشـته 

کـه از حـق جـدا می گـردد؛ و کـدام پیامبـر اسـت که از  کـرده کارسـتان! ایـن کـدام نبـّوت اسـت 

کـدام حق اسـت که عَمـر آن را برای خویش فراهم آورده، اّما رسـول  گـردد؛ و  همـراِه حـق، فروتـر 

خدا؟ص؟ از شـناخت آن دور مانده اسـت؟

یم که  بـا مـن بیاییـد تـا بـه مصیبتی دیگر از سـخن زرکشـی )اإلجابـه: ص67 ]ص63[( پرداز

کـه رسـول خـدا؟ص؟ خشـنودی او را دنبـال می کـرد،  در شـمار ویژگی هـای عایشـه چنیـن آورده 

همچـون پرداختنـش بـه بـازی بـا اسـباب بـازی و در برابـر او ایسـتادن ]و مانـع شـدنش از دیـد 

گفته اسـت: »دانشـوران، احکام فراوان از این  دیگران[ برای تماشـای بازی حبشـیان! سـپس 

یافته اند؛ و چه بسیار است برکت آن!« مطلب در

ی  آیـا ایـن مـرد می خواهـد افتخـاری بـرای عایشـه اثبـات کنـد یـا لغزشـی را برای همسـر و

کار مشـروع دنبـال می کـرد یـا در هـر  بیـان نمـوده اسـت؟ آیـا رسـول خـدا؟ص؟ خشـنودی او را در 

ی خشـنودی او را  کـه و کاری، خـواه مشـروع و خـواه نامشـروع؟ _ پنـاه بـر خـدا! _ آیـا ممکـن اسـت 

که خودش آورندۀ آن اسـت، دنبال نماید؟  که شـریعت خدا را نقض می کند  کاری  حّتی در 

کـدام حکـم برداشـت می شـود، مرحبـا بـه ایـن نویسـنده؛ آفریـن بـر آن  از ایـن مـدرک فرومایـه 

یابنده؛ خداوند همانند این برکت ها را افزون سازد! و هرگز افزون نسازد! دانشوراِن در
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از  گرامـی  حدیـث  در  می گـردد؟  حـرام  کارهـای  شـدن  مبـاح  سـبب  نـذر  آیـا  وانگهـی 

گنـاه و نیـز در آن چه بشـر در اختیار ندارد، روا نیسـت.«  رسـول خـدا؟ص؟ آمـده اسـت: »نـذر در 
کتـاب الّنـذر[؛ سـنن  ابـی داوود: 81/2 ]228/3[؛ سـنن ابن ماجه: 652/1  )صحیـح مسـلم: 17/2 ]462/3، 

]686/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 19/7 و 29 ]136/3[(

کـه نـذر نمایـد تـا خـدا را اطاعـت کند، پـس باید  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـوده اسـت: »هـر 

کـه نـذر نمایـد تـا معصیـت خـدا را بـه جـای آوَرد، نبایـد او را معصیـت  کنـد؛ و هـر  اطاعتـش 

سـنن  ]88/4[؛   288/1 ِترِمـذی:  سـنن  2464[؛  و   2463/6[  246 و   245/9 بخـاری:  )صحیـح  کنـد.« 
 17/7 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]233/3[؛   78/2 ابـی داوود:  سـنن   ]687/1[؛   653/1 ابن ماجـه: 

]134/3[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 75/10(

ی ایـن را به  عقبـة بـن عامـر گفتـه کـه خواهـرش نـذر نمـود تـا بـا پـای و سـِر برهنـه راه رود. و
ی را فرمـان ده تـا سـوار شـود و سـرش را بپوشـاَند.«1 رسـول خـدا؟ص؟ گفـت. او فرمـود: »و

کـه در آفتـاب  کـه رسـول خـدا؟ص؟ در مّکـه بـر مـردی برگذشـت  از ابن عّبـاس نقـل شـده 

گیـرد و تـا هنـگام  کـه روزه  کـرده  گفتنـد: »نـذر  کار اسـت؟«  ایسـتاده بـود. فرمـود: »ایـن چـه 

شـب، بـه سـایه نـرود و سـخن نگویـد و پیوسـته بایسـتد.« فرمـود: »بایـد سـخن گویـد و به سـایه 

رود و بنشـیند و روزه اش را تمام سـازد!« )سـنن ابن ماجه: 655/1 ]690/1[؛ صحیح بخاری: 247/9 
]2465/6[؛ سـنن  ابـی داوود: 79/2 ]235/3[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 75/10(

کـه رضـای خـدای تعالـی را بـا آن جوینـد، نـذر  نیـز آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »جـز در کاری 
روا نباشد.«2

کـه نـذرش در راه فرمـان بـردن از خـدا  گونـه اسـت: هـر   آن حضـرت؟ص؟ فرمایـد: »نـذر دو 

1. سـنن ابن ماجـه )654/1 ]689/1[(؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی )20/7 ]136/3[(؛ سـنن ترمـذی ]94/4[. چنـان 
صـول )279/4 ]335/4[(؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی )80/10( نیـز آمـده اسـت.

ُ
کـه در تیسـیرالوصول إلـی جامـع األ

صول 
ُ
که در تیسـیرالوصول إلی جامع األ کرده اند: ابوداوود ]الّسـنن: 258/2[ چنان  کسـان با ذکر سـند روایت  2. آن را این 

)281/4 ]337/4[( آمده؛ و بیهقی )الّسنن الکبرٰی: 75/10(�
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کـه نـذرش در راه  کنـد؛ و هـر  ی بـه ایـن نـذر وفـا  کار از آِن خداونـد اسـت و بایـد و باشـد، ایـن 
معصیت خدا باشد، این از آِن شیطان است و آن را وفا نباشد.«1

کاِر نذر شـده دارای رجحان  که  بنا بر این، آیا از شـرط های بسـته شـدن نذر این نیسـت 

گـردد تـا  باشـد و بـا آن، خشـنودی خـدا و نزدیـک شـدن بـه خداونـد سـبحان جسـت و جـو 

گویـد: »خـدا را بـر عهـدۀ مـن چنیـن اسـت.«؟ چـه رجحانـی  کننـده  کـه نـذر  درسـت باشـد 

ی مـردی بیگانـه دف نـوازد و بـه غنـا پـردازد و در برابـر  کـه زنـی بیگانـه پیـش رو اسـت در ایـن 

کنیـز  یـا مسـجد پیامبـر  بزرگـوار سـبب مبـاح  گویـد: »آن  کسـی  کـه  کنـد؛ مگـر ایـن  او پایکوبـی 

یـدن در فضیلت هـای خلیفـه،  گشـته اسـت.« شـاید هـم غلـّو ورز کارهـای ممنـوع  شـدن آن 

کاری را روا سـاخته باشـد! چنیـن 

رأی عمر در بارۀ غنا

که این سـخنان اسـتهزاآمیز حکایت از آن دارد که عمر غنا  جای شـگفتی بسـیار اسـت 

کـه عینـی )ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 160/5  را زشـت می شـمرده اسـت؛ حـال آن 

را در ردیـف عثمـان،  اإلسـتیعاب، عَمـر  ـِف 
ّ
ابوعمـر، مؤل تألیـف  الّتمهیـد  از  نقـل  بـه   )]272/6[

یـه، عمـرو بـن عـاص،  عبدالّرحمـان بـن عـوف، َسـْعد بـن ابی وّقـاص، عبـداهلل بـن عمـر، معاو

کـه غنـا را مبـاح دانسـته اند! کسـانی شـمرده  ُنعمـان بـن َبشـیر، و حّسـان بـن ثابـت از 

گفتـه اسـت: »غنـا و شـنیدن آن، از دسـته ای از  شـوکانی )نیـل األوطـار: 266/8 ]115/8[( 

کـه ابن     عبدالَبـّر  کـه از جملـۀ صحابـه، عمـر اسـت؛ چنـان  گـزارش شـده؛  صحابـه و تابعیـن 

را  آنـان  از  شـماری  ی  و سـپس  نموده انـد.«  روایـت  او  جـز  و  دوم/457[  قسـمت  ]اإلسـتیعاب: 

برشـمرده اسـت: عثمـان، عبدالّرحمـان بـن عـوف، ابوُعَبیـدۀ جـّراح، َسـْعد بـن ابی وّقـاص، 

عبداهلل بن عمر.

صـول 
ُ
1. آن را نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 29/7[ بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت. چنـان کـه در تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

)281/4 ]338/4[( آمـده اسـت.
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د و بیهقـی از عمـر روایـت نموده انـد  کـه در نیـل األوطـار )272/8 ]120/8[( آمـده، ُمَبـّرَ چنـان 

ی درون خانـۀ خـود بـود، یکـی دو بیـت زمزمـه می کـرد. شـوکانی بـا ایـن روایـت بـه  کـه هـرگاه و

مبـاح بـودن غنـا در برخـی مـوارد اسـتدالل نمـوده؛ و ایـن اشـاره بـه آن دارد که مقصـود از زمزمه 

کـردن، بـه غنـا خواندن اسـت.

که همگان  گفته است: »عمر؟ضر؟ اجازه داد  ابن منظور )لسان العرب: 374/19 ]135/10[( 

غنای عرب صحرانشین را انجام دهند.« آن چه آشکارا حقیقت را روشن می کند، حدیث 

گزاردن همراه عمر در راه شدیم و با  گوید: »برای حج  که  خوات بن جبیر، از صحابه، است 

کاروانی روان گشتیم که ابوُعَبیدة بن جّراح و عبدالّرحمان بن عوف نیز در آن بودند. آن جماعت 

گفت: ›بگذارید تا ابوعبداهلل ]= خوات[ از  گفتند: ›برای ما از شعر ضرار آوازی بخوان!‹ عمر 

شعر خویش آوازی بخواند!‹ و من تا سحر پیوسته برایشان آواز خواندم. سپس عمر گفت: ›ای 

224/10؛  بیهقی:  تألیف  الکبرٰی  )الّسنن  آوردیم!‹«  سحر  به  را  شبمان  که  درکش؛  زبان  خوات! 
اإلستیعاب: 170/1 ]قسمت دوم/457[؛ اإلصابه: 457/1؛ کنز العّمال: 335/7 ]228/15[(

کــه ابوُعَبیــده   یــخ مدینــة دمشــق: 163/7 ]483/25[( بدیــن روایــت افــزوده  کر )تار ابن عســا

کــه عمــر، خــوات را از ادامــۀ آوازخوانــی بــه خاطــر نزدیــک شــدن بــه ســمر بازداشــت[ ]پــس از آن 

ــد!«  ــر نباش ــر از عم ــدوارم بدت ــه امی ک ــیم  ــوات[ باش ــردی ]= خ ــا م ــان ب ــد همچن ــت: »بیایی گف

گرفتــی و تــا صبــح و هنــگام نمــاز بــه  گویــد: »پــس مــن و ابوُعَبیــده از عمــر فاصلــه  خــوات 

ــم.« ــی ادامــه دادی آوازخوان

بـن جبیـر  بـه خـوات  آمـده اسـت: »اصحـاب پیامبـر  العّمـال )336/7 ]229/15[(  کنـز  در 

عمـر  از  سـپس  گیـرم!‹  رخصـت  عمـر  از  مگـر  ›تـا  گفـت:  بخوانـد.  آواز  برایشـان  کـه  گفتنـد 

گفـت: ›چـه خـوب  رخصـت خواسـت و او رخصتـش داد. آن گاه، خـوات آواز سـرداد. عمـر 

خواند خوات؛ چه خوب خواند خوات!‹«

کـه روزی همـراه عبدالّرحمـان بن عوف در سـفر بود و  در حدیـث ربـاح بـن معتـرف آمـده 
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صدایـش را بـه آواز بلنـد نمـود و غنـا و آهنگ سـواران را خواند. عبدالّرحمان به او گفت: »این 

کوتـاه  چیسـت؟« ربـاح پاسـخ داد: »ایـرادی نـدارد. سـرگرم می شـویم و راه سـفر را بـر خویـش 

گزیرید که چنین کنید، پس شـعر ضرار بن خّطاب را  گـر نا می کنیـم.« عبدالّرحمـان گفـت: »ا

بخوانیـد!« گفته انـد کـه در آن سـفر، عمـر بـن خّطـاب نیز بـا آنان بود و آهنگ نصب را برایشـان 

می خواْنـد. )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 224/10؛ اإلسـتیعاب: 186/1 ]قسـمت دوم/486[( در تـاج 

گونـه ای از آهنگ های عرب صحرانشـین اسـت.« العـروس ]485/1[ آمـده اسـت: »نصـب 

از عثمـان بـن نائـل، از پـدرش نقـل شـده اسـت: »بـه رباح بن معتـرف گفتیم: ›بـرای ما از 

کـه عمر هسـت؟‹ گفتیم: ›آری؛  آواز مـردم سـرزمینمان چیـزی بخـوان!‹ او گفـت: ›در حالـی 

گـر تو را بازداشـت، دیگـر نخوان!‹« ا

کـه  کـه ربـاح برایشـان غنـا و آواز سـواران1 را می خوانـد. عمـر  کـرده  گـزارش  زبیـر بـن بـّکار 

گفـت: »ایـرادی نـدارد. راه سـفر را بـر  گفـت: »ایـن چیسـت؟« عبدالّرحمـان  بـر آنـان گذشـت، 

کنیـد، شـعر ضـرار بـن خّطـاب را  گزیـر خواهیـد چنیـن  گـر نا گفـت: »ا کوتـاه می کنـد.« عمـر  مـا 

بخوانیـد!« )اإلصابـه: 502/1(

از سـائب بـن یزیـد نقـل شـده اسـت: »همـراه عبدالّرحمـان بـن عـوف در راه مّکـه بودیـم 

گـر می خواهـی بـه آواز  گفـت: ›ا گفـت: ›برایمـان آوازی بخـوان!‹ عمـر بـه او  ی بـه ربـاح  کـه و

بپـردازی، پـس شـعر ضـرار بـن خّطـاب را بخـوان!‹« )اإلصابـه: 209/2(

گفـت: »ایـن  کـه عمـر  یـخ مدینـة دمشـق: 35/7 ]400/24[( آمـده  کر )تار در عبـارت ابن عسـا

چیسـت؟« عبدالّرحمـان پاسـخ داد: »ایـرادی نـدارد. سـرگرم می شـویم و راه سـفر را بـر خویـش 

گر می خواهی به آواز بپردازی، ... .« گفت: »ا کوتاه می کنیم.« عمر 

گویـد: »مـردم عـرب چـون سـواره می رفتنـد یـا در محوطـۀ مقابـل خانه هـا می نشسـتند و نیـز در بسـیاری از  1. ابن اعرابـی 
احـوال، غنـا و آواز سـواران را می خواندنـد. پـس پیامبـر؟ص؟ دوسـت داشـت تـا بـه جـای خوانـدن ایـن سـرود، بـه خوانـدن 

کننـد.« بنگریـد بـه: لسـان العـرب: 337/19 ]135/10[؛ تـاج العـروس: 273/10� قـرآن عـادت 
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یـاد نقـل شـده کـه عمـر در راهی می رفت و لب به آواز گشـود. سـپس گفت:  از عـالء بـن ز

کردم، مرا بازنداشـتید؟« )کنز العّمال: 335/7 ]228/15[( که آواز و طرب  گاه  »چرا آن 

از حـارث بـن عبـداهلل بن عّباس نقل شـده اسـت: »همراه عمر در زمـان خالفتش، در راه 

مّکـه بودیـم و مهاجـران و انصـار نیـز بـا مـا بودنـد. عمـر بیتـی بـه ترانـه خوانـد. مـردی از عراقیـان 

چنیـن  بایـد  تـو  جـز  کسـی  امیرالمؤمنیـن!  ›ای  گفـت:  او  بـه  بـود،  مـا  همـراه  عراقـی  تنهـا  کـه 

کـه در کنـز  کاروان دور شـد.« چنـان  یـد و شـتر خویـش را نواخـت تـا از  بخوانـد.‹ عمـر شـرم ورز

العّمـال )336/7 ]228/15[( آمـده، شـافعی و بیهقـی ایـن روایـت را بـا ذکر سـند روایت کرده اند.

ی در بارۀ غنا؛ پس آیا خردمندانه اسـت که غناپیشـگان  این اسـت عمر و رأی و سـیرۀ و

پیامبـر؟ص؟  کـه  آن  حـال  برمنـد؛  بوده انـد،  مشـغول  بـدان  کاری  کـه  از  و  ورزنـد  بیـم  او  از 

کـه شـیطان از عَمـر می هراسـد، اّمـا از خـود  می شـنیده و دوری نمی گزیـده و بـر ایـن بـاور بـوده 

یـم! ی نمی هراسـد؟ خدایـا؛ بـه تـو پنـاه می آور و

گاه نیــز بــرای عثمــان روایــت می شــود. احمــد )المســند: 353/4  ایــن افتخــار خیالــی 

پیامبــر؟ص؟  از  ابوبکــر؟ضر؟  کــه  کــرده  روایــت  ابن َابی َاْوفــی  از طریــق  ذکــر ســند  بــا   )]470/5[

کنیــزی بــه نواختــن دف مشــغول بــود. ســپس  کــه  اجــازۀ ورود خواســت و درون شــد، در حالــی 

گشــت. آن گاه، عثمــان؟ضر؟ اجــازه طلبیــد و در ایــن حــال،  عمــر؟ضر؟ اجــازه خواســت و درون 

کشــید. رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »هرآینــه عثمــان مــردی اســت  کنیــز از نواختــن دســت  آن 

دارای حیــای فــراوان.«

کـه کنیـزی نزد رسـول خدا؟ص؟  همـو )همـان: 354/4 ]471/5[( بـا سـند دیگـر چنیـن آورده 

کنیـز از  دف می نواخـت. ابوبکـر و سـپس عمـر درآمدنـد. آن گاه، عثمـان؟مهضر؟ درون شـد و آن 

نواختـن دسـت کشـید. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »... .«

یابید! گاه می کنیم تا درستی این حدیث را نیز در به زودی شما را از حیای عثمان آ

یانـۀ عمـر را بـه عصـای موسـی تشـبیه نموده؛  یـم کـه تاز ی آور کنـون بایـد بـه شـاعر نیـل رو ا
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کـه معجـزۀ چیـره شـوندۀ پیامبـری معصـوم بـود و بـا آن باطـل را از میـان ُبـرد و حـق را  عصایـی 

ی سـروده اسـت: کتـاب )ص66( گذشـت، و کـه در همیـن  برپـا داشـت. چنـان 
و  گمراهــان  تازیانــه،  همیــن  کــه  بســا  می ســاخت.  بی نیــاز  تیــز  شمشــیر  از  را  او  تازیانــه اش 

داد! بیــم  را  سرکشــان 

که باطل به وادی اش راه نداشت. این تازیانه برای وی همچون عصای موسی بود 

یانه ای  یانه می پرسیم؛ تاز کنون از مردمان در بارۀ وجه شباهت میان آن عصا و این تاز ا

کـه جـز اندکـی از بزرگان صحابه کسـی از نوازش آن در امـان نماْند!« همان  کـه گفته انـد: »بسـا 

آن  از  شمشـیر،  از  بیـش  مـردم  و  بـود  دسـتش  در  همـواره  می رفـت،  جـا  هـر  کـه  یانـه ای  تاز

کـه کسـی جـز پـروردگار جهانیـان بـاالی سـرم  ی می گفـت: »در حالـی  می هراسـیدند؛ و خـود و

یـخ األمـم اإلسـالمیة تألیـف خضـری: 15/2؛ الخلفـاء  یانـه می زنـم!« ]محاضـرات تار نیسـت، مـردم را تاز

کـه در محاضـرات األوائـل تألیـف سـکتواری )ص169(  الراشـدون تألیـف نّجـار: ص113 و 239[ و چنـان 

یانۀ عمر از شمشیر حّجاج بیم انگیزتر است.« ی نیز می گفتند: »هرآینه تاز آمده، پس از و

کـه جـز اندکـی از  یانـۀ انسـانی  چـه شـباهتی اسـت میـان عصـای پیامبـری معصـوم و تاز

کـه دارنـدۀ ایـن  صحابـه، کسـی از آن در امـان نمانـده اسـت؟ آیـا شباهتشـان هنگامـی اسـت 

یانـه، زنـان گرینـده در مصیبـت دختـر رسـول خـدا؟ص؟ را زد و پیامبـر؟ص؟ دسـتش را گرفـت  تاز

کتـاب: 159/6( و فرمـود: »ای عمـر؛ دسـت نـگاه دار!«؟ )همیـن 

کـه بـر مـرگ پـدرش می گریسـت، زد؟ )همیـن  کـه اّم  َفـروه، دختـر ابوُقحاَفـه، را  گاه  یـا آن 
)161/6 کتـاب: 

گـزاردن نمـاز پـس از نماز عصر زد؛ حـال آن که این  کـه تمیـِم داری را بـه سـبب  یـا آن گاه 

کتاب: 184-183/6( کار سـّنت بود؟ )همین 

گـزاردن نمـاز پـس از نمـاز عصر  یـد ُجَهنـی و دیگـران را بـه سـبب  کـه منکـدر و ز یـا آن گاه 

زد؟ )همیـن کتـاب: 184/6(
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گوشـت  بـرای خانـواده اش دو روز پیاپـی  کـه  را زد  کسـی  کشـتارگاه،  کـه در  گاه  یـا آن 
کتاب: 267/6( خریده بود؟ )همین 

کار  کـه ایـن  یـارت بیـت الَمْقـِدس رفتـه بـود، زد؛ حـال آن  کـه بـه ز کـه مـردی را  گاه  یـا آن 
کتـاب: 278/6( سـّنت اسـت؟ )همیـن 

کیدیافته است؟  کار، سّنتی تأ که این  که روزه داران ماه رجب را زد؛ در حالی  گاه  یا آن 
)همین کتاب: 282/6(

کـه مقصـود یکـی از آیه هـای قـرآن را نمی دانسـت و در بـارۀ آن  کسـی را زد  کـه  گاه  یـا آن 
کتـاب: 290/6( سـؤال نمـود؟ )همیـن 

بـود؟  کتابـی دارای مطالـب علمـی دسـت یافتـه  بـه  کـه  کـه مسـلمانی را زد  گاه  یـا آن 
)297/6 کتـاب:  )همیـن 

یـــا آن گاه کـــه مســـلمانی را بـــه ســـبب دســـتیابی بـــه کتابـــی از  دانیـــال ]نبـــی[ زد؟ )همیـــن 
کتـــاب: 298/6(

کتاب: 308/6( کنیۀ ابوعیسی زد؟ )همین  کسی را با  که  گاه  یا آن 

کتاب: 157/6( گناه زد؟ )همین  که بزرِگ ربیعه را بدون  گاه  یا آن 

الّنهایـه )125/8  و  البدایـة  کـه در  گناهـی زد؛ چنـان  یـه را بـدون انجـام  کـه معاو گاه  یـا آن 
اسـت؟ آمـده   )]134/8[

گاه که ابوهریره را به سبب خرید اسبانی از مال خویش، زد؟ )همین کتاب: 271/6( یا آن 

کتاب: 322/6( که مّدتی دراز روزه می گرفت؟ )همین  کسی را زد  که  گاه  یا آن 

و موارد بی شمار دیگر!

کـه  کسـی بازمی گـردد، آن جـا  کـه ایـن سـخن نیـش دار آن شـاعر بـه چـه  سـپس بنگریـد 
گفتـه اسـت:

گمراهان و سرکشان را بیم داد! که همین تازیانه،  بسا 

گفتــار او در زندگــی ایــن جهــان، تــو را خوشــایند افتــد و بــه شــگفت  کــه  کســی هســت  »و از مــردم 
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کــه ســخت ترین دشــمنان _ یــا  گیــرد و حــال آن  گــواه  آَرد و خــدا را بــر آن چــه در دل دارد، 

ســتیزندگان _ اســت.« ]بقــره/204[

4. کرامت های چهارگانۀ عمر

کـه از ماه های مردم  1. هنگامـی کـه عمـر مصـر  را گشـود، مـردم آن سـرزمین در مـاه بؤنـه _ 

غیـر عـرب بـوده _ نـزد عمـرو بـن عـاص آمدند و به او گفتنـد: »ای امیر! این رود نیـِل ما را آیینی 

گفـت: »آن آییـن چیسـت؟«  کـه جـز بـا انجـام دادن آن، جریـان نیابـد.« عمـرو بـه آنـان  اسـت 

کـه نـزد پـدر و مـادر  کـره  کـه 13 شـب از ایـن مـاه بگـذرد، بـه سـوی دخترکـی با گاه  گفتنـد: »آن 

ینت هـا و زیورهـا  یم و بـر آن دختـرک از ز یـم و پـدرش را راضـی می سـاز  خویـش اسـت، می رو

گفـت: »ایـن آیینـی  ی را در نیـل می افکنیـم.« عمـرو بـه آنـان  و آرایه هـا می پوشـانیم و سـپس و

کـه در اسـالم نباشـد؛ و اسـالم آیین هـای پیش از خـود را از میان می بـرد.« آنان ماه های  اسـت 

بؤنه و ابیب و مسری1 را درنگ نمودند؛ اّما آب نیل، نه اندک و نه بسیار، جریان نیافت.

چنیـن  پاسـخش  در  عمـر  و  نوشـت  نامـه  خّطـاب؟ضر؟  بـن  عمـر  بـه  عـاص  بـن  عمـرو 

نگاشـت: »کار تـو درسـت بـوده اسـت؛ زیـرا اسـالم آیین هـای پیـش از خـود را از میـان می بـرد.« 

نیـز در همـان نامـه، بـه عمرو نوشـت: »من برگـه ای را درون این نامه نهاده و برایت فرسـتاده ام. 

چـون نامـه ام بـه دسـتت رسـد، ایـن برگـه را در نیـل انـداز!«

که در آن برگه نوشـته شـده اسـت: »از  چون نامۀ عمر؟ضر؟ به عمرو بن عاص رسـید، دید 

گـر جریـان یافتنـت به دسـت خودت  بنـدۀ خـدا، عمـر امیرالمؤمنیـن، بـه نیـل مصـر: اّمـا بعـد؛ ا

گـر خداونـد یگانـۀ چیـره بـر همـگان، تـو را جـاری می سـازد،  بـوده، پـس دیگـر جـاری مشـو؛ و ا

پـس از آن خـدای یگانـۀ چیـره بـر همـگان، می خواهیـم تـا جریانت بخشـد!«

بـه  سـودی  و  یـان  ز کـه  هسـتی  آفریـده ای  کـه  تـو  گـر  »ا اسـت:  آمـده  واقـدی  عبـارت  در 

کـه مـا را  دسـتت نیسـت، از جانـب و بـه فرمـان خـودت جریـان می یابـی، از حرکـت بایسـت؛ 

1. این سه از ماه های قبطیان بوده اند.)غ.(
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کـه پیش تـر  ی خداونـد جریـان می یابـی، پـس چنـان  گـر بـه تـوان و نیـرو بـه تـو نیـازی نباشـد. و ا

بـودی، جـاری شـو! و الّسـالم.«

پـس عمـرو آن برگـه را در نیـل افکنـد. و ایـن یـک مـاه پیـش از روز صلیـب بـود و مصریـان 

بـرای تـرک آن سـرزمین آمـاده شـده بودند؛ زیرا زندگی شـان جـز با نیل سـامان نمی یافت. چون 

کـه خدای تعالی  آن برگـه را در آب افکنـد، صبحـگاه روز صلیـب، مـردم برخاسـتند و دیدنـد 

گـز  آب جـاری نمـود. پـس خداونـد آن آییـن را تـا همیـن امـروز از مـردم  در یـک شـب شـانزده 

مصر  برداشت.

یانـه اش را بـر  کـه در مدینـه زمین لـرزه ای رخ داد و عمـر تاز 2. رازی در الّتفسـیر الکبیـر آورده 

زمیـن کوبیـد و گفـت: »بـه فرمـان خـدا، آرام گیـر!« پـس زمیـن آرام گرفـت و از آن پـس، دیگـر در 

مدینـه زمین لـرزه رخ نـداد.

کـه در برخـی از خانه هـای مدینه آتش درگرفت. پس عمر  3. در الّتفسـیر الکبیـر  رازی آمـده 

بـر تّکـه پارچـه ای نوشـت: »ای آتـش؛ بـه فرمـان خداونـد آرام گیـر!« پـس آن را در آتـش افکندنـد 

و در همـان حال، آتش فرونشسـت.

روزگار  آمـده اسـت: »نخسـتین زمین لـرزۀ رخ داده در  األوائـل سـکتواری  4. در محاضـرة 

ی داد. پـس امیرالمؤمنیـن؟ضر؟  اسـالم، بـه سـال بیسـتم هجـری در زمـان خالفـت عمـر؟ضر؟ رو

ی تـو به عدل رفتـار نکردم؟‹ پس  نیـزه اش را کوبیـد و گفـت: ›ای زمیـن؛ آرام گیـر! آیـا مـن بـر رو

ی در  کرامت هـای چهارگانـۀ و ی بـود. پـس  کرامت هـای و گرفـت. و ایـن از جملـۀ  زمیـن آرام 

کـه در ماجـرای نامـه  کـرد؛ و نیـز در آب  ک تصـّرف  گشـت: در خـا عناصـر چهارگانـه پدیـدار 

یة! الجبـل! آمـده؛ و نیـز آتـش  فرسـتادنش بـه نیـل مصـر آمـده اسـت؛ و در هـوا کـه در قّصـۀ سـار

کـه عمر او را واداشـت تا نامش را دگرگون سـازد و  یـداد آتـش گرفتـن آبـادی مـردی آمـد  کـه در رو

کـه در  ی بـه آتـش وابسـته بـود، همچـون شـهاب و قبـس و ثاقـب؛ چنـان  او سـر بـاززد؛ و نـام و

ه و دالئل الّنبّوه یاد شده است.«
ّ
تبصرة األدل
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یـخ  بنگریـد بـه: فتـوح الّشـام واقـدی: 44/2 ]69/2[؛ الّتفسـیر الکبیـر رازی: 478/5 ]88/21[؛ تار
ِضـره: 12/2 ]278/2[؛ البدایـة  یـاض الّنَ عمـر بـن الخّطـاب تألیـف ابن جـوزی: ص150 ]ص155-157[؛ الّر

یـخ الخلفـاء سـیوطی: ص86 ]ص117-119[؛ محاضـرة األوائـل سـکتواری:  و الّنهایـه: 100/7 ]114/7[؛ تار

َول و آثـار األَول َقَرمانـی ]288/1[ _ در حاشـیۀ الکامـل: 
ُ

ص168؛ خزانـة األسـرار: ص132 ]ص93[؛ َاخبـاُر الـّد

203/1 _ ؛ الّروض الفائق: ص246؛ الفتوحات اإلسالمّیه: 437/2 ]282/2[؛ نور األبصار: ص62 ]ص127-

128[؛ جوهـرة الـکالم قراغولـی حنفـی: ص44�

کـه از  گویـد: اّمـا روایـت نیـل؛ یگانـه راوی آن، عبـداهلل بـن صالـح مصـری اسـت  امینـی 

دروغگویـان حدیث سـاز بـوده؛ چنـان کـه در همیـن کتـاب )239/5( گذشـت. احمـد بـن حنبـل 

]العلـل و معرفـة الّرجـال: 212/3[ گویـد: »در آغـاز فـردی محکـم و اسـتوار بود و در پایان کار، فاسـد 

اسـت:  گفتـه  َجـَزره  صالـح  و  شـمرده؛  بی اعتبـار  و  مّتهـم  را  او  صالـح  بـن  احمـد  گشـت.« 

ی را ثقـه می دانسـت؛ اّمـا نـزد مـن، در حدیـث دروغ می پـردازد.« نسـائی ] کتـاب  »ابن معیـن و

گوید: »من از او چیزی روایت  ی را غیر ثقه شـمرده و ابن  َمِدینی  الّضعفاء و المتروکین: ص149[ و

نمی کنـم.« ابن  ِحّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 40/2[ گفتـه اسـت: »خـودش فردی بس راسـتگو بود؛ 

راه  او  ]ناشایسـت[1  همسـایۀ  جانـب  از  حدیثـش  در  ناهنجـار  و  زشـت  روایت هـای  اّمـا 

کینه و دشـمنی بوده؛  که میانشـان  که او همسـایه ای داشـته  می یافت. از ابن خزیمه شـنیدم 

ی  و خـّط  هماننـد  خّطـی  بـا  را  آن  و  می بسـت  دروغ  حدیـث  ابوصالـح2  شـیخ  بـر  فـرد  آن  و 

کـه آن  گمـان می افتـاد  کتاب هایـش می افکنـد. عبـداهلل بـه  می نوشـت و در خانـه اش و میـان 

را خودش نوشته و روایتش می نمود.

روایاتـش  متن هـای  و  سـندها  ›در  گویـد:   ]208/4 الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن  َعـدّی 

کـه عمـد داشـته باشـد.‹ بـرای ایـن خبـر مرفـوع )= از پیامبـر( از  اشـتباه رخ می دهـد، بـی آن 

کـه همیـن عبـداهلل روایـت نمـوده، بـر او قیامـت بـه پـا شـد: ›همانـا خداونـد اصحـاب  جابـر 

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(

کتاب )360/9( نیز خواهد آمد.)غ.( 2. در اصل مأخذ »عبداهلل بن صالح« آمده است. این مطلب در همین 
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زیـده 
ُ
گ مـرا بـر همـۀ جهانیـان، جـز پیامبـران و رسـوالن، برگزیـد؛ و از اصحـاب مـن چهـار تـن را 

آنـان را نیکوتریـن اصحـاب مـن سـاخت؛ و  سـاخت: ابوبکـر و عمـر و عثمـان و علـی. پـس 

سـاختگی  و  باطـل  در  حافظـان  گفته هـای  ی  و سـپس  نیکوینـد.‹«  همگـی  مـن  اصحـاب 

شـمردن ایـن حدیـث را آورده اسـت.

بنگرید به: میزان اإلعتدال: 46/2 ]442/2[�

پـس روایـِت انداختـن برگـه در نیـل، دروغیـن اسـت و آن را غلّوپـردازان در فضیلت هـا 

نامـه  بـه آن  نیـل  کـه ممکـن اسـت  یـم  ایـن مطلـب مناقشـه نمی ورز سـاخته اند؛ هرچنـد در 

کـه مـردم در آن روزگار بـه سـبب تازه عهدی شـان  یـده باشـد، آن هـم بـه ایـن دلیـل  خضـوع ورز

گونه از اسالم نیاز شدید داشته اند. با اسالم، به معجزه ای از این 

نـه  یدادهـای روزگار عمـر،  از رو کـه رازی آورده، در هیـچ یـک  اّمـا حدیـث زمین لـرزه  و 

بـا سـند و نـه بـه صـورت مرسـل، یـاد نشـده و هیـچ مـوّرخ توانایـی آن را نیـاورده و حافظـان نیـز 

روایتـش نکرده انـد تـا در سـندش نظـر گـردد. نیـز ایـن کـه رازی گفته پـس از آن، دیگـر در مدینه 

یـخ آن را نادرسـت می شـمارد؛ زیـرا پـس از  کـه تار کرامتـی اسـت دروغیـن  زمین لـرزه رخ نـداد، 

ی  آن، بارها در آن جا زمین لرزه رخ داد و یک بار به سـال 515 زمین لرزه ای بزرگ در حجاز رو

کـه رکـن یمانـی را لرزانـد و بخشـی از آن و نیـز قسـمتی از مسـجد رسـول خـدا؟ص؟ را ویـران  داد 

همچنیـن  اسـت.  کـرده  یـاد   )]233/12[  188/12 الّنهایـه:  و  )البدایـة  ابن کثیـر  کـه  چنـان  نمـود؛ 

کـه روزهـا بـه طـول انجامیـد و  شـبانگاهان زمین لـرزه ای بـزرگ در مدینـه بـه سـال 654 رخ داد 

یداد دراز اسـت و می توان آن  هـر شـب و روز حـدود10 بـار لـرزش پدیـد می آورد. ماجـرای این رو

را در البدایـة و الّنهایـه )188/13 و 190 و 191 و 192 ]220/13[( یافـت.

کـه آن، نخسـتین زمین لـرزۀ رخ داده  گفتـۀ سـکتواری را بیفزاییـد  بـه سـخن رازی، ایـن 

یـخ الخمیـس  کـه در تار کـه چنـان  ی داد؛ حـال آن  در روزگار اسـالم بـود و بـه سـال 20 هجـری رو

)565/1 ]502/1[( آمده، به سـال ششـم از هجرت شـریف نیز  زمین لرزه ای رخ داد و پیامبر؟ص؟ 
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کارهاتـان ناراضـی اسـت و بـا ایـن زلزلـه بـه شـما هشـدار داده تـا  فرمـود: »همانـا خداونـد؟زع؟ از 

یـد. پـس چنیـن کنیـد!« توبـه کنیـد و رضایتـش را بـه دسـت آور

یـش  یة! الجبـل الجبـل!«1 سـّید محّمـد بـن درو و اّمـا حدیـث ایـن سـخن عمـر: »یـا سـار

»ایـن  اسـت:  آورده  ]ص553[(  ص265  المراتـب:  مختلفـة  أحادیـث  فـی  المطالـب  )أسـنی  الحـوت 

یه را بـه مکاشـفه در  کـه سـار گفـت  کـه آن را بـر منبـر و هنگامـی  جملـه از سـخن عمـر اسـت 

بـا سـندی ضعیـف روایـت  نهاونـد، جایـی در ایـران، دیـد. ایـن ماجـرا را واحـدی و بیهقـی 

رفتـار می کننـد.« بـاز  بـا دسـت  آنـان در منقبت هـا  و  نموده انـد؛ 

کـه آن حدیـث را ضعیـف خوانـده، انصـاف  کـه سـّید ابن  ُحـوت در ایـن  مـا بـر آن بودیـم 

کـه  سـاخت  گاه  آ را  مـا  تحقیـق  سـیر  کـه  آن  تـا  می شـمرد؛  سـاختگی  را  آن  بایـد  و  یـده  نورز

آوردن  از  پـس   )46/6( کر  ابن عسـا دمشـق  مدینـة  یـخ  تار بـر  یادداشـتش  در  )د1346(  ابن بـدران 

کـه ابن  ُحـوت در آن  یافتیـم  حدیـث از طریـق سـیف بـن عمـر، آن را صحیـح دانسـته؛ پـس در

گسـتاخ اسـت ابن بـدران در ایـن  حکـم خویـش، تنهـا یـک مصیبـت بـه بـار آورده اسـت! چـه 

ی  حقیقت پوشـی و فریبگـری! آیـا گفته های برجسـتگان قومش در بارۀ سـیف بـن عمر، فرارو

او نیسـت؟ آیـا آن حافظـان، بـزرگان فـّن جـرح و تعدیل در هر سـند نیسـتند؟ ابن  ِحّبان ] کتاب 

اعتمـاد  قابـل  افـراد  از  بـن عمـر حدیث هـای سـاختگی  گویـد: »سـیف   ]345/1 المجروحیـن: 

کـه او حدیـث می سـاخت و بـه کفـر مّتهـم بـود.«  روایـت می کـرد.« همـو آورده اسـت: »گفته انـد 

ف در آن جای را یاد می کنیم: 
ّ
کتاب )70/5( گذشت. برای یادآوری، پانوشت جناب مؤل 1. شرح این مطلب در همین 

کـه عمـر؟ضر؟  او را بـه فرماندهـی لشـکری گماشـت و در  یۀ بـن زنیـم بـن عبـداهلل اسـت و ماجـرای او چنیـن بـوده  وی سـار
کـه سـپاه  کـه سـرور مـا عمـر خطبـه می خواْنـد، بـه خاطـرش راه یافـت  کـرد. روز جمعـه  گسـیل  سـال 23 بـه سـوی فـارس 
کوهـی قـرار دارد. پـس در میـان  گشـته و در آسـتانۀ شکسـت اسـت و نزدیـک آنـان  یـارو  سـاریه درون دره ای بـا دشـمن رو
کـوه.« او ایـن سـخن را بـا صـدای  کـوه؛ بـه سـوی  گفـت: »یـا سـاریة! الجبـل الجبـل: ای سـاریه! بـه سـوی  خطبـۀ خویـش 
کـوه حرکـت داد و از یـک سـو بـا  گـوش سـاریه رسـاْند؛ پـس سـپاهش را بـه سـوی آن  بلنـد بـر زبـان راْنـد و خداونـد آن را بـه 
کـرد. ایـن ماجـرا در حاشـیۀ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی بدیـن  دشـمن جنگیدنـد و خـدا ایشـان را بـر دشـمن پیـروز 

شـکل آمـده اسـت.)م.(
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ی را مّتهـم بـه کفـر شـمرده و در روایت، بی اعتبارش دانسـته اسـت. ابن  َعدّی ]الکامل  کـم و حا

فـی ضعفـاء الّرجـال: 435/3[ گویـد: »برخـی از حدیث هایش مشـهور و بیشـینۀ آن ها ناپذیرفتنی 

بیشـینۀ  دیگـر[  جـای  ]در  همـو  اسـت.«  نپذیرفتـه  او  از  را  آن هـا  کسـی  و  اسـت  ناهنجـار  و 

المتروکیـن:  و  ]الّضعفـاء  داَرُقْطنـی  از  برقانـی  اسـت.  خوانـده  ناپذیرفتنـی  را  سـیف  احادیـث 

گویـد:  یـخ: 460/3[  کـه حدیـث سـیف بی اعتبـار اسـت. ابن معیـن ]الّتار کـرده  ص243[ نقـل 

گفتـه  »حدیـث او ضعیـف اسـت و خیـری از او برنیایـد.« ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 278/4[ 

را  ی  و ابـوداوود  دارد.«  شـباهت  واقـدی  حدیـث  بـا  و  اسـت  بی اعتبـار  »حدیثـش  اسـت: 

بی اعتبـار شـمرده و نسـائی ] کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص123[ ضعیفـش دانسـته و سـیوطی، 

از  ابراهیـم،  بـن  از شـعیب  بـن یحیـی،  از طریـق سـری  را  حدیث سـازش خوانـده و حدیثـی 

کـه  گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث، سـاختگی اسـت و در آن ضعیفانـی هسـتند  سـیف آورده و 

ضعیف ترینشان سیف است.«

الآللـئ  ]259/4[؛   295/4 الّتهذیـب:  تهذیـب  ]255/2[؛   438/1 اإلعتـدال:  میـزان  بـه:  بنگریـد 

المصنوعه: 157/1 و 199 و 429�

و اّمـا در آتـش سـوختن آن آبـادی بـه سـبب خـودداری آن مـرد از تغییـر نامـش، خرافـه ای 

کـه بـا شـرع و عقـل و منطـق سـازگار نیسـت. در همیـن کتـاب )308/6-315( گذشـت که  اسـت 

خلیفـه در بـارۀ نام هـا و کنیه هـا دیدگاه هـای ویـژۀ خـود داشـته و بـر اثـر همین دیدگاه هـا، کنیه 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـر آن هـا نهـاده بـود، دگرگـون می سـاخت؛ بـا ایـن دلیـل  کسـانی را  و نـام 

کـه بـا مـا چـه شـود! ایـن  یـد، اّمـا ندانیـم  کـه رسـول خـدا؟ص؟ وفـات نمـود و خدایـش آمرز باطـل 

ی نگردد؛ نـه آن که خداوند  کـه در چنیـن مـواردی از فرمـان خلیفه پیرو مطلـب اقضـا می کنـد 

آبـادِی امـن آرامـی را بـه سـبب خـودداری مـردی در آن، از فرمـان خلیفـه در کاری مباح، دچار 

گـران اسـت؛ زیـرا بی گناهـان در آن می سـوزند و مال هایـی  کار سـتمی  عـذاب فرمایـد. ایـن 

گـر بـر بلنـدای پشـته ای از آن آبـادِی شـعله ور در آتـش بایسـتی، هرآینـه بـر آن  تلـف می گـردد. ا
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گریسـت! مـا پـروردگار داور  پایـان، همچـون مـادِر فرزندمـرده خواهـی  نـوزادان شـیرخوار و چهار

کاری پیراسـته می دانیـم؛ و نیـز برجسـتگان اّمـت را از پذیـرش  دادگرمـان را از هماننـد چنیـن 

کـه چـه می کنـد و  یـدن ]ناحـق[ را از میـان بَبـرد؛  ایـن دروغ هـای شـرم آور. خداونـد دوسـتی ورز

چـه می سـازد و چـه دروغ هـا می بافـد!

5. نام نهادن عمر به امیرالمؤمنین

روایــت  ابوعمــر  از  ابراهیــم،  بــن  از محّمــد  بــن مجاهــد،  یعقــوب  ابوحمــزه1  از  واقــدی 

ــت:  گف ــد؟‹  ــن نامی ــی امیرالمؤمنی کس ــه  ــاروق را چ ــر ف ــم: ›عم گفت ــه  ــه عایش ــت: »ب ــرده اس ک

 137/7 الّنهایــه:  و  )البدایــة  ابن کثیــر  را  ایــن  اســت.”‹«  او  مؤمنــان  فرمود:“امیــر  ›پیامبــر؟ص؟ 

اســت. آورده   )]154/7[

ی را خــوش  کــه افســانه بــه هــم می بافــت. پــس و گویــد: ابوحــزره قّصه پــردازی بــود  امینــی 

ــا ســاختن افتخــاری  ــا ب ــر رســول خــدا؟ص؟ و همســرش، اّم المؤمنیــن، دروغ بنــدد ت ــا ب ــاد ت افت

یــخ، دروغــش را برمــال و  کــه تار بــرای عمــر، شــنوندگان خویــش را خشــنود ســازد؛ غافــل از ایــن 

گذشت روزگارانی! زشت کاری اش را آشکار سازد، هر چند پس از 

بـن  سـلیمان  بـن  ابوبکـر  از  عبدالعزیـز  بـن  عمـر  کـه  آورده  ابن شـهاب  طریـق  از  کـم  حا

ابی  َخْیَثمـه پرسـید: »چـرا در روزگار ابوبکـر؟ضر؟ می نوشـتند: ›از جانشـین رسـول خـدا؟ص؟ ‹ و 

که نوشـت: ›از  کسـی  که بود نخسـتین  سـپس عمر در آغاز می نوشـت: ›از جانشـین ابوبکر‹؟ 

که از زنان مهاجر نخسـتین بود، برایم گفت که عمر؟ضر؟  امیرالمؤمنین‹؟« پاسـخ داد: »شـفاء 

ی بفرسـتد تـا  کارگـزارش در عـراق نوشـت تـا دو مـرد توانـای ُپرتحّمـل ]و ُپرحوصلـه[ را نـزد و بـه 

بید بن ربیعـه و  َعدّی بن 
َ
در بـارۀ عـراق و مردمـش از آن دو چیزهایـی بپرسـد. کارگـزار عـراق، ل

حاتم را نزد او فرسـتاد. چون آن دو به مدینه رسـیدند، شترانشـان را در محوطۀ مقابل مسـجد 

گفتنـد: ›ای عمـرو؛  خوابانیدنـد و سـپس بـه مسـجد درآمدنـد و عمـرو بـن عـاص را دیدنـد و 

1. در البدایة و الّنهایه چنین آمده؛ اّما درسِت آن »ابوَحزره« است.
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ی را درسـت  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! نـام و بـرای مـا از امیرالمؤمنیـن رخصـت خـواه!‹ عمـرو 

گفتیـد. او امیـر اسـت و مـا مؤمنـان!‹ آن گاه، عمـرو برجسـت و نـزد امیرالمؤمنیـن درون شـد و 

گفـت: ›ای فرزنـد عـاص! در ایـن نـام، چـه فکـر  گفـت: ›سـالم بـر تـو ای امیرالمؤمنیـن!‹ عمـر 

گفتـی دسـت بـداری ]و از ایـن  کـه بایـد از آن   چـه  تـازه ای بـه نظـرت رسـید؟ پـروردگارم دانـد 

بیـد بـن ربیعـه و  َعـدّی بـن حاتـم درآمـده، شترانشـان را 
َ
گفـت: › ل خیـال بیـرون آیـی[!‹ عمـرو 

در محوطـۀ مقابـل مسـجد خوابانیدنـد و سـپس نـزد مـن آمدنـد و گفتند:“ای عمرو؛ بـرای ما از 

گفتند. ما مؤمنانیم  امیرالمؤمنین رخصت خواه!” به خدا سـوگند! آن دو نام تو را به درسـتی 

کاتبان چنین نوشتند.« و تو امیر ما هستی.‹ از آن پس، 

کرده و آن را صحیح  کم )المستدرک علی الّصحیحین ]87/3[( آن را با ذکر سند روایت  حا

شـمرده اسـت. ذهبی در تلخیص المسـتدرک علی الّصحیحین نیز آن را صحیح دانسـته اسـت. 

گویـد: »بـا سـند صحیـح بـرای مـا روایـت شـده  سـیوطی )شـرح شـواهد المغنـی: ص57 ]155/1[( 

بیـد بـن ربیعـه و  َعـدّی بـن حاتـم، آن دو کـس بودنـد کـه چـون از عـراق بـر عمر بـن خّطاب 
َ
کـه ل

)ص94  الخلفـاء  یـخ  تار در  را  ماجـرا  ایـن  همـو  نیـز  خواندنـد.«  امیرالمؤمنیـن  را  ی  و درآمدنـد، 

کـرده اسـت. ]ص129[( یـاد 

که چون  کوفی آورده  مم و الملوک: 22/5 ]208/4[( با ذکر سند از حّسان 
ُ
یخ األ طبری )تار

گفت:  عمر به خالفت رسید، به او می گفتند: »ای جانشیِن جانشین رسول خدا!« عمر؟ضر؟ 

گویند: ›ای جانشین جانشین جانشین رسول  که آید،  »این عبارت دراز است. خلیفۀ دیگر 

گفتند. خدا!‹ شما مؤمنان هستید و من امیر شما هستم.« پس او را امیرالمؤمنین 

گویـد: »روزی چنیـن پیـش آمـد که یکی از  یـخ: ص227 ]283/1[(  ابن خلـدون )مقّدمـۀ الّتار

ی  گفـت: ›ای امیرالمؤمنیـن!‹ مـردم ایـن را نیکـو و درسـت شـمردند و و صحابـۀ پیامبـر بـه او 

کـه او را چنیـن خواْنـد، عبـداهلل بن جحش  را بـه همیـن نـام خواندنـد. گوینـد نخسـتین کسـی 

بـود. برخـی نیـز آن کـس را عمـرو بـن عـاص یا مغیرة بن ُشـعبه دانسـته اند. نیز بعضـی گفته اند 
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کـه پیکـی از سـوی یکـی از لشـکرها مـژدۀ پیـروزی آورد و چـون به مدینـه درآمد، چنیـن در بارۀ 

پسـندیدند  و  شـنیدند  را  ایـن  عمـر  اصحـاب  اسـت؟‹  کجـا  ›امیرالمؤمنیـن  پرسـید:   عمـر 

گفتـی. همانـا بـه خـدا سـوگند! او بـه حـق،  ی را بـه درسـتی  گفتنـد: ›بـه خـدا سـوگند! نـام و و 

ی در میـان مـردم شـد.  او را چنیـن خواندنـد و ایـن، لقـب و امیرالمؤمنیـن اسـت.‹ سـپس 

ی نیـز ایـن نـام را از او ارث بردنـد در تمـام1 دوران بنی امّیه2 کسـی با ایشـان در  خلفـای پـس از و

این لقب شریک نمی گشت.«

که خود عمر پیش تر، از این لقب خبری نداشت، نه از رسول  این نقل ها صراحت دارند 

گفت: »پروردگارم داَند  کسی جز او؛ و به همین سبب، آن را غریب شمرد و  خدا؟ص؟ و نه از 

گفتی دست بداری ]و از این خیال بیرون آیی[!« عمرو بن عاص نیز از این  که باید از آن چه 

که این نام را درست بر زبان رانده اند؛ و  لقب خبر نداشت و از این رو، به آن دو مرد نسبت داد 

برای توجیه آن از نزد خود چیزی تراشید. آن دو مرد نیز که بر پایۀ خبر صحیح، این نام را بر عمر 

که این نام گذاری  که ابن کثیر آورده ]= روایت عایشه و این  نهادند، دانشی پیشین به آن چه 

گشت. نیز دیگر بار به سخن  از پیامبر بوده[ نداشته اند؛ بلکه این نام فقط بر زبانشان جاری 

ابن خلدون بنگرید که در بارۀ اختالف در تعیین نخستین کسی است که عمر را امیرالمؤمنین 

که رسول خدا؟ص؟ وی را بدین نام  خواند؛ و در این میان، از این مطلب سخنی نمی گوید 

خوانده باشد. روایت طبری نیز صراحت دارد که خود عمر این نام گذاری را برگزید.

ی را امیرالمؤمنیــن نامیــد، موالمــان علــی؟ع؟ بــود.  کــه رســول خــدا؟ص؟ و کــس  آری؛ آن 

کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »ای انــس!  ابوُنَعیــم )ِحلیــة األولیــاء: 63/1( بــا ذکــر ســند از انــس آورده 

گــزارد. آن گاه، فرمــود: »ای  برایــم آب بریــز تــا وضــو بگیــرم.« ســپس برخاســت و دو رکعــت نمــاز 

کــه از ایــن در بــر تــو درآیــد، امیرالمؤمنیــن و ســرور مســلمانان و پیشــوای  انــس! نخســتین کســی 

« وجـود نـدارد و همیـن درسـت اسـت و ترجمـه بـر این اسـاس 
ّ

 سـائر دولـة بنی امّیـه« آمـده، ولـی در مصـدر »اال
ّ

1. در متـن »إال
گرفـت. )ن.( صورت 

کمان و والیان  که در دوران بنی العّباس، حا که ابن خلدون دوران بنی امّیه را به طور ویژه نام برده، از آن رو است  2. این 
دیگری جز خلیفه نیز بودند که با این لقب یاد می گشتند مانند فاطمیان مصر که امیرالمؤمنین خوانده می شدند. )ن.(
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ی را  گویــد: »گفتــم: ›بارخدایــا! و یان درخشــان چهره و واپســیِن اوصیــا اســت.« انــس  ســپیدرو

کــه علــی آمــد و پیامبــر فرمــود: ›ای  ــا آن  ــا ایــن را در دل نهفتــم ت مــردی از انصــار قــرار ده!‹ اّم

ــا شــادمانی برخاســت و او را در  ــر ب گفتــم: ›علــی اســت.‹ پــس پیامب کیســت؟‹  انــس! ایــن 

گرفــت و عــرق چهــرۀ خویــش را بــه چهــرۀ او مالیــد و عــرق علــی را نیــز بــه چهــرۀ خــود  آغــوش 

ــا مــن نکــرده  ــر ب کــه پیش ت کــردی  کاری  کــه  گفــت: ›ای رســول خــدا! دیدمــت  مالیــد. علــی 

ــالغ می کنــی  ــو ]پیــام مــرا[ از ســوی مــن اب کــه ت ــودی!‹ فرمــود: ›چــرا چنیــن نکنــم، حــال آن   ب

کننــد،  گــوش آنــان می رســانی و آن چــه را پــس از مــن در آن اختــالف  و صــدای مــن را بــه 

برایشان تبیین می نمایی؟‹«

کـه علـی  کـه رسـول خـدا؟ص؟ در خانـۀ خویـش بـود  یـه از طریـق ابن عّبـاس آورده  ابن  َمْرَدَو

گیـرد. چـون  کسـی از او پیشـی  ی آمـد تـا مبـادا  بـن ابی طالـب _ کـّرم اهلل وجهـه _ بامـدادان نـزد و

بی قرار 
ْ
َکل کـه سـرش بـر دامن دحیـة بن خلیفـۀ  درون شـد، پیامبـر؟ص؟ را در حیـات خانـه دیـد 

کـرد؟« دحیـه  گفـت: »السـالم علیـک! رسـول خـدا چگونـه صبـح  دارد ]و خوابیـده اسـت[. 

گفـت: »خداونـد تـو را از مـا اهـل بیـت پـاداش  گفـت: »بـه خیـر، ای بـرادِر رسـول خـدا!« علـی 

گفـت: »همانـا مـن تـو را دوسـت مـی دارم و نـزد مـن از بـرای تـو ستایشـی  نیکـو دهـد!« دحیـه 

یان درخشـان چهره  کـه بـه تـو پیشـکش می کنـم. تـو امیرالمؤمنیـن و پیشـوای سـپیدرو هسـت 

گرفـت و در دامـن علـی نهـاد.  کـه دحیـه سـِر  پیامبـر؟ص؟ را  هسـتی ... .« در همیـن خبـر آمـده 

گفـت. رسـول خـدا؟ص؟  ی  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »ایـن همهمـه چیسـت؟« علـی ماجـرا را بـه و

کـه خداونـد بـر تـو  کـه تـو را بـا نامـی نامیـد  فرمـود: »ای علـی! او دحیـه نبـود؛ بلکـه جبرئیـل بـود 

نهاده است.«

حافـظ ابوالعـالء حسـن بـن احمـد عّطـار از طریـق ابن عّبـاس در حدیثی آورده که رسـول 

بـن ابی طالـب امیرالمؤمنیـن  ایـن علـی  بـاش و بشـنو:  گـواه  َمه! 
َ
اّم  َسـل خـدا؟ص؟ فرمـود: »ای 

گذشـت. کتـاب )80/6(  اسـت.« همـۀ ایـن حدیـث در همیـن 
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َطَبرانـی )المعجـم الّصغیـر ]88/2[( از طریـق عبـداهلل بـن علیـم ُجَهنـی، بـه نحو مرفـوع )= از 

کـه مـرا بـه معـراج ُبـرد، در بـارۀ علی  کـرده اسـت: »همانـا خداونـد؟زع؟ در شـبی  پیامبـر(  روایـت 

یان  سـه چیـز را بـر مـن وحـی فرمـود: او سـرور مؤمنـان و امـام تقواپیشـگان و پیشـوای سـپیدرو

درخشـان چهره اسـت.«

کننـدۀ همیـن روایـات هسـتند؛ از جملـه آن  کیـد  شـماری از حدیث هـا نیـز پشـتوانه و تأ

چـه ابوُنَعیـم در ِحلیـة األولیـاء از طریـق ابن عّباس آورده که رسـول خدا؟ص؟ فرمـود: »در هر آیه ای 

که خداوند عبارت ›یا اّیها اّلذین آمنوا‹ را آورده، علی سرکرده و امیر آن مؤمنان است.«

در عبـارت َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 210/11[ و ابن ابی حاِتـم آمـده اسـت: »علـی امیر و بزرِگ 

آن مؤمنـان اسـت. خداونـد اصحـاب محّمـد را در چندین جای سـرزنش فرمـود؛ اّما علی را جز 
بـه نیکی یـاد ننمود.«1

کـم _ ضمـن صحیـح شـمردن خبر _ از طریـق جابر بن عبـداهلل آورده اند:  نیـز خطیـب و حا

»در روز حدیبّیـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم کـه در حالـی کـه دسـت علـی را گرفتـه بـود، فرمود: 

›ایـن امیـر نیـکان و ُکشـندۀ بـدکاران اسـت. هـر کـه یـاری اش کند، خدا یـاورش باشـد؛ و هر که 

یخ بغـداد خطیب بغـدادی: 377/2؛ 219/4؛  گـذارد، خداونـد یـاری او را وانهـد.‹« )تار یـاری اش را وا
کـم: 129/3 ]140/3[( المسـتدرک علـی الّصحیحین حا

کــرده؛ چنــان  ــا ذکــر ســند روایــت  ــاس ب ــم از طریــق ابن عّب همیــن حدیــث را ابن ابی حاِت

یــخ الخلفــاء ســیوطی )ص115( و نــور األبصــار )ص80 ]ص163[( آمــده اســت. نیــز آن را  کــه در تار

ــْمَطین: 157/1[ از طریــق عبدالّرحمــان بــن ســهمان، در َفرائــُد  وئــی ]َفرائــُد الّسَ شــیخ اإلســالم حّمُ

کــم یــاد نمــوده؛ اّمــا در آن  ــْمَطین آورده و ابن َحَجــر )الّصواعــق المحرقــه ]ص125[( بــه نقــل از حا الّسَ

ِضـره: 206/2 ]158/3[؛ کفایـة الطالـب فـی مناقـب علـّی بـن أبی طالـب  1. بنگریـد بـه: حلیـة األولیـاء: 64/1؛ الّریـاض الّنَ
الّسـمطین جمال الّدیـن  تألیـف سـبط: ص8 ]ص13[؛ درر  األّمـة  گنجـی: ص54 ]ص140[؛ تذکـرة خـواّص  تألیـف 
یـخ  تار ]604/11[؛   291/6 العّمـال:  کنـز  ]ص127[؛  ص76  ابن حجـر:  تألیـف  المحرقـه  الّصواعـق  ]ص89[؛  زرنـدی 

]ص160[� ص115  الخلفـاء: 
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یــده و بــه جــای »امیــر نیــکان« آورده اســت: »امــام نیــکان.« خداونــد امانــت داری  تحریــف ورز

را زنــده دارد!

کـه  آورده  علـی  طریـق  از   )]244/5[ الّرجـال  ضعفـاء  فـی  )الکامـل  ابن  َعـدّی  همچنیـن 

پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »علـی سـرکردۀ مومنـان؛ و مـال، سـرکردۀ منافقـان اسـت.« در روایتـی نیـز 

کافـران« خوانـده شـده اسـت. آن را  ]مـال[: »سـرکردۀ سـتمگران« و در روایـت دیگـر: »سـرکرده 

یـاد  ]ص125[(  ص75  المحرقـه:  )الّصواعـق  ابن َحَجـر  و   )]441/2[  412/2 الحیـوان:  )حیـاة  دمیـری 

کـه بـه امیرالمؤمنیـن علـی _ کـّرم اهلل وجهـه _  کرده انـد و دمیـری گفتـه اسـت: »از همیـن جـا اسـت 

گفته اند: ›امیر زنبوران عسل.‹«

کافـران اسـت.« در  گفتـه اسـت: »مـن سـرکردۀ مؤمنـان هسـتم؛ و مـال، سـرکردۀ  نیـز علـی 

عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »سـرکردۀ منافقـان اسـت.« و در لفـظ دیگـر: »سـرکردۀ بـدکاران1�« 
)نهـج البالغـه: 211/2 ]ص530[؛ تـاج العـروس: 381/1(

روایـت  آن  فضیلت هـا،  در  غلـّوورزی  فرمـان  بـه  آنـان  اّمـا  م؛ 
ّ
مسـل حقیقـت  اسـت  ایـن 

تراشـیده اند! آن  برابـر  در  یافتیـد،  در کـه  را  قّصه گـو  ابوحـزرۀ 

6. عمر باطل را دوست نمی دارد

ابوُنَعیـم )ِحلیـة األولیـاء: 46/2( از طریـق اسـود بن سـریع آورده اسـت: »نـزد پیامبر؟ص؟ رفتم 

بـا مایه هـای سـتایش سـتوده ام.‹ فرمـود: ›همانـا  را  تـو  و  پـروردگارم  گفتـم: ›در سـروده ای،  و 

کـردم. مـردی  پـروردگارت؟زع؟ سـتایش را دوسـت مـی دارد.‹ پـس خوانـدن آن سـروده را آغـاز 

بلندبـاال و بی مـو اجـازۀ ورود خواسـت؛ رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن فرمـود: ›سـکوت کـن!‹ سـپس 

گفـت و بیـرون شـد. دیگـر بـار آن سـروده را خوانـدم. بـار دیگـر  آن مـرد درآمـد و چنـدی سـخن 

کار  گفـت و بیـرون شـد. ایـن  آن مـرد آمـد و پیامبـر؟ص؟ مـرا بـه سـکوت فراخواْنـد و مـرد سـخن 

کـه عرب هـا  کـه همـان ملکـۀ زنبـور عسـل اسـت و از آن جـا  1. در متـن ایـن چنـد روایـت، تعبیـر »یعسـوب المؤمنیـن« آمـده 
ملکـۀ زنبـور عسـل را نـر می دانسـتند، بـه بـزرگان و سـرکردگان »یعسـوب القـوم« می گفتنـد. )ن.(
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کت  کـه مـرا بـه خاطـر او سـا دو یـا سـه بـار تکـرار گشـت. گفتـم: ›ای رسـول خـدا! ایـن کیسـت 

کـه باطـل را دوسـت نمـی دارد.‹« نمـودی؟‹ فرمـود: ›ایـن عمـر اسـت؛ مـردی 

برایـش  و  درآمـدم  پیامبـر؟ص؟  »نـزد  اسـت:  نقـل شـده  تمیمـی  اسـود  از  دیگـر،  از طریـق 

کـردم. مـردی بینی عقابـی درون شـد و رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن فرمـود:  خوانـدن شـعر را آغـاز 

ی بیـرون رفـت، فرمـود: ›بخـوان!‹ پـس دیگر بـار خواندن را آغـاز کردم  ›سـکوت کـن!‹ چـون و

کن!‹ چون  که آن مرد بازگشـت و رسـول خدا؟ص؟ به من فرمود: ›سـکوت  و چندی نگذشـت 

درآیـد،  چـون  کـه  کیسـت  ایـن  خـدا!  پیامبـر  ›ای  گفتـم:  ›بخـوان!‹  فرمـود:  شـد،  بیـرون 

گویی:“بخـوان!”؟‹ فرمـود: ›او عمـر بـن خّطـاب  کـن!” و چـون بیـرون رود،  گویی:“سـکوت 

که با باطل هیچ نسبتی ندارد.‹« است 

که اصحاب پیامبر؟ص؟ را نمی شـناختم،  از طریق دیگر، از اسـود نقل شـده اسـت: »من 

کـه مـردی بی مـو و فراخ شـانه آمـد. بـه مـن گفته  نـزد او می رفتـم و برایـش شـعر می خوانـدم تـا آن 

کـن!‹ گفتـم: ›ای وای! این کیسـت که نزد پیامبـر؟ص؟ به خاطر  کـن؛ سـکوت  شـد: ›سـکوت 

ی عمـر بـن خّطـاب اسـت.‹ بـه خـدا سـوگند! پـس از آن  گفتـه شـد: ›و کننـد؟‹  او سـکوت 

گـر صـدای مـرا بشـنود، بی آن که با من سـخنی گویـد، پایم  ی آسـان اسـت تـا ا کـه بـر و دانسـتم 

را بگیرد و تا بقیع بر زمین بکشاَند!«

کرده اند؟  کـه چـه نشـخوار  یـان زشـت گفتاِر ایـن حدیـث دانسـته اند  گویـد: آیـا راو امینـی 

یدن با عمر و غلّوورزی در فضیلت های  که دوسـتی ورز یده اند یا آن  آیا دانسـته اند و عمد ورز

کـرده اسـت؟ »زیـرا چشـم ها]ی سـر[ نابینـا  ی، آنـان را از پیامدهـای ایـن سـخن زشـت نابینـا  و

کـور و نابینـا اسـت.« ]حـج/46[ کـه در سـینه ها اسـت،  نیسـت؛ بلکـه ]چشـِم[ دل هایـی 

گوینــده می خواســت بخوانــد، ســتایش خداونــد  کــه  کــه بگویــد: ســروده ای  گوینــده را رســد 

و رســولش بــود و رســول خــدا؟ص؟ بــه وی اجــازه داد و فرمــود: »همانــا پــروردگارت؟زع؟ ســتایش را 

گــر باطــل بــود،  دوســت مــی دارد.« پــس کــدام باطــل در ایــن کار بــوده تــا عمــر آن را دشــمن بــدارد؟ ا
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کــه از مــردی  کــدام پیامبــر اســت  هرآینــه رســول خــدا؟ص؟ پیــش از عمــر آن را بازمی داشــت. ایــن 

کــه عمــر پایــش  از اّمتــش پرهیــز می کنــد، اّمــا از خداونــد نمی پرهیــزد؟ چگونــه آن مــرد بیــم ورزیــد 

ــا فرمــان ایــن  کنــد ی کــه چنیــن  ــا از رســول خــدا؟ص؟ بیــم نورزیــد  ــا بقیــع بکشــاند؛ اّم را بگیــرد و ت

کــه هــر ســروده ای  گمــان می کــرد  ــا عمــر میــان حــق و باطــل تفــاوت نمی نهــاد و  کار را دهــد؟ و ی

ــف بــه ایــن 
ّ
باطــل اســت و پیامبــر؟ص؟ نیــز بــا او در ایــن گمانــش همراهــی نمــود؟ آیــا آن راوی یــا مؤل

گاه بــوده یــا نــه؟ مفســده ها آ
گر می دانست، پس مصیبت بزرگ تر است. گر نمی دانست، پس آن مصیبتی است؛ و ا ا

7. فرشتگان با عمر بن خّطاب سخن می گویند

کـه  بخـاری )الّصحیـح: کتـاب المناقـب ]1349/3[( در بـاب مناقـب عمـر، از ابوهریـره آورده 

کـه خداونـد بـا آنـان  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »هرآینـه پیـش از شـما مردانـی از بنی اسـرائیل بودنـد 

گـر کسـی از اّمت من چنین باشـد، عمر اسـت.« کـه پیامبـر باشـند. ا سـخن می گفـت، بـی آن 

کـه  کـرده  روایـت  ابوهریـره  از  غـار،  حدیـث  آوردن  از  پـس   )]1279/3[ )الّصحیـح  همـو 

گـر در اّمت من کسـی  ثانـی بودنـد. ا
َ

پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »همانـا در اّمت هـای پیـش از شـما محّد

از آنـان باشـد، عمـر بـن خّطـاب اسـت.«

کتــاب )42/5- 46( آوردیــم و در همــان جــا ایــن  عبارت هــای ایــن روایــت را در همیــن 

کســی چنیــن باشــد، ... .‹ نــه بــرای  گــر  کــه ›ا ســخن َقْســَطالنی یــاد شــد: »ایــن ســخن پیامبــر 

گــر مــرا دوســتی باشــد، فالنــی اســت.‹  گویــی: ›ا کــه  کیــد اســت؛ همچنــان  کــه بــرای تأ تردیــد 

کــه  کامــل اســت؛ نــه ایــن  کــه در دوســتی  کســی اســت  کــه ایــن فــرد تنهــا  و مقصــود آن اســت 

ــداری ... .« دوســتی ن

امینـی گویـد: مـن ندانـم کـه هـدف از سـخن گفتـن فرشـتگان بـا عمـر چیسـت. آیـا تنهـا 

همین اسـت که فرشـته با آمد و شـد نزد وی و سـخن گفتن با او، موجب انس او می شـد یا این 

کـه می آمـد تـا لغزش هایـش را بزدایـد و گامـش را اسـتوار سـازد و خطاهایـش را بپیرایـد و آن چـه را 
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نمی دانسـته، بـه او بیامـوزد؛ تـا خلیفـۀ مسـلمانان از پاسـخ سـؤالی درنماَنـد و در حـّل مشـکلی 

ک فتوا ندهد و خودسـرانه و نیندیشـیده سـخن  ]دسـتش[ تهـی نباشـد و بـر خـالف شـریعت پـا

گـر آن گفـت و گـوی اّدعایـی هدفـی خردمندانـه داشـته باشـد، همیـن اسـت و بس؟  نگویـد؟ ا

کنیـد و در آن خطاهـا بیندیشـید و سـخنان  گام هـا را دنبـال  ـد ششـم بنگریـد و 
ّ
بـه مجل پـس 

ـد 
ّ
بی معنـا را بشـنوید و مطالـب بـی ارزش را بنگریـد! نـزد مـا چندیـن برابـر آن چـه در آن مجل

دهای دیگر، برخی از آن ها را 
ّ
که شـاید به خواسـت خدای تعالی در مجل آمده، موجود اسـت 

یاد کنیم.

ـد ششـم، بخـش »خبرهـای نـادر و 
ّ
آیـا ایـن فرشـته در طـول آن چـه از عمـر سـرزد _ و در مجل

ی  شـگفت ... « گذشـت _ بـه خـواب فرورفتـه و از ادای وظیفـه اش بازمانـده بـود؟ یـا آن چـه و

انجـام مـی داد، بـر ایـن فرشـته پوشـیده مانـد؟ یـا خودرأیـی عمـر میـان آن دو فاصلـه افکند؟ یا 

ی  رو رخدادهـا  آن  غیابـش  در  و  می رسـید  ی  و نـزد  دیـر  گاهـی  و  بـود  شـد  و  آمـد  در  فرشـته 

مـی داد؟ یـا اصـاًل ایـن قّصـه سـاختگی اسـت و هیـچ جایی از درسـتی ندارد؟ ایـن، قوی ترین 

که شاید بر خود بخاری نیز پوشیده نبوده؛ اّما ... ! وجه است 

8 . کاغذی در کفن عمر
ی بـه کاری مشـغول بود؛ سـپس متوّجه  حسـن و حسـین بـر عمـر بـن خّطـاب درآمدنـد. و

آمـدن آن دو شـد و برخاسـت و ایشـان را بوسـید و بـه هـر یـک 1000 ]درهـم[ بخشـید. آن دو 

بازگشـتند و ایـن مطلـب را بـه پدرشـان بازگفتنـد. پدرشـان گفت: »از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه فرمـود: ›عمـر نـور اسـالم در دنیـا؛ و چـراغ بهشـتیان در بهشـت اسـت.‹« آن دو نـزد عمـر 

ی مرّکـب و کاغـذی خواسـت و نوشـت: »دو سـرور جوانـان  بازگشـتند و ایـن را بـه او گفتنـد. و

ی چنیـن و چنـان فرمـوده  کـه و بهشـتی، از پدرشـان، از رسـول خـدا؟ص؟ بـه مـن خبـر دادنـد 

کفنش بگذارند؛ و چنین شـد. صبحگاهان  کاغذ را در  که آن  اسـت.« سـپس وصّیت نمود 

»حسـن  نوشـته اند:  آن  ی  رو و  شـده  نهـاده  قبـر  ی  رو بـر  کاغـذ  آن  کـه  دیدنـد  و   برخاسـتند 

گفتند؛ و رسول خدا نیز راست فرمود.« و حسین راست 
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کـه ابن جـوزی آن را در شـمار  گویـد: ایـن قّصـۀ خیالـی چنـدان خرافه آمیـز اسـت  امینـی 

کـه در تحذیـر الخـواص سـیوطی )ص53 ]ص207[( آمـده؛  حدیث هـای سـاختگی آورده؛ چنـان 

کتابـی را  کشـانده تـا چنیـن  ی را بدیـن جـا  کـه وقاحتـش و کسـی  گفتـه اسـت: »شـگفتا از  و 

کـه آن را بـه فقیهـان بـزرگ عرضـه نمـوده و آنـان  کفایتـش نکـرده تـا آن جـا  بنویسـد؛ و ایـن هـم 

کردنـد!« گواهـی  درسـت بـودن آن تألیـف را برایـش 

یخ  کـه نـام نیک فقیهان بزرگ را آلـوده؛ چنان که صفحۀ تار خداونـد غلـّوورزی را بُکشـد 

را سـیاه نموده و چهرۀ تألیف و تصنیف را زشـت سـاخته اسـت!

9. زبان و قلب عمر

پیشـوای حنبلیـان، احمـد، )المسـند: 401/2 ]116/3[( از نـوح بـن میمـون، از عبـداهلل بـن 

کـه رسـول  عمـر ُعَمـری، از  َجْهـم بـن ابی  َجْهـم، از مسـور بـن مخرمـه، از ابوهریـره روایـت نمـوده 

خدا؟ص؟ فرمود: »همانا خداوند حق را بر زبان و قلب عمر نهاد.«

کسـی جـز خـدا  کار نباشـد؛ زیـرا نهفته هـای آن را  ی  گویـد: و اّمـا مـا را بـه قلـب و امینـی 

ی جـاری شـده، از نهفته هـای قلبـش نیـز خبـر دهـد.  کـه آن چـه بـر زبـان و ندانـد. آری؛ بسـا 

کـه آیـا حـق بـر زبان عمـر نهاده شـده بـود، آن گاه که با  کـن  گـر خواهـی، از امـام احمـد پرسـش  ا

کـه پیامبر اسـتخوان  یـارو گشـت؛ همـان هنـگام  سـخن درشـت خویـش بـا رسـول خـدا؟ص؟ رو

گمـراه  ی  کـه پـس از و کتـف و دوات و مرّکـب خواسـت تـا بـرای مسـلمانان نوشـته ای بگـذارد 

نیـش دار  بازداشـت؟ آن سـخن  اّمـت  از خواسـت خویـش در هدایـت  را  او  نگردنـد؛ و عمـر 

ی  هرچـه بـوده باشـد، در هـر حـال، دامـن رسـول خـدا؟ص؟ از آن پیراسـته بـوده؛ زیـرا درد بـر و

کـه در پـی آن بـوده تا  کـه از سـختِی آن، پریشـان گویی کنـد؛ بـه ویـژه  چنـدان چیـره نمی گشـته 

مایـۀ هدایـت و پرهیـز از گمراهـی را بـه مـردم برسـاَند: »و از هوای نفس سـخن نمی گوید. نیسـت این 

کـه بـه او فرسـتاده می شـود.« ]نجـم/3 و 4[ به خواسـت خدای تعالـی، در همین  )قـرآن( مگـر وحیـی 

زمینـه بـه انتظـار سـخنی پردامنـه باشـید!
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ی بـر خطـا رفـت، حـق بر زبانـش نهاده شـده بود؟ در  نیـز آیـا در همـۀ آن صـد مـوردی کـه و

ـد ششـم، در بخـش اخبـار نـادر و شـگفت، بـه تفصیل در بارۀ این موارد سـخن گفتیم و آن 
ّ
مجل

که غلّوپردازان در فضیلت ها  را سـنجه ای برای شـناخت وضع این روایت و همانندهای آن 

بربافته اند، سـاختیم.

ضعـف سـند ایـن روایـت را نیـز بـه آن چـه گفتیـم، بیفزاییـد؛ زیـرا در آن، نـوح بـن میمـون 

کـه بـر خطـا می رفـت.« )تهذیـب  گویـد: »بسـا  ی  کـه ابن  ِحّبـان ]الّثقـات: 211/9[ در بـارۀ و اسـت 
الّتهذیـب: 489/10 ]435/10[(

کـه ابو ُزْرعـه از احمـد، پیشـوای حنبلیـان، نقـل  نیـز در آن، عبـداهلل بـن عمـر ُعَمـری اسـت 

روایـت  گـون  گونا شـکل های  بـه  را  حدیـث  یـک  و  می افـزود  سـندها  در  »وی  اسـت:  نمـوده 

گفتـه اسـت: »از او  می کـرد.« علـی بـن  َمِدینـی هـم او را ضعیـف شـمرده و یحیـی بـن سـعید 

حدیـث نگوینـد.« یعقـوب بـن  َشـیبه گویـد: »حدیـث وی پریشـان اسـت.« صالـح َجـَزره گفتـه 

اسـت: »سسـت اسـت و حدیثی پریشـان دارد.« نسـائی ]کتاب الّضعفاء و المتروکین: ص146[ نیز 

گفتـه اسـت:  ـد تکمیلـی/367[ 
ّ
حدیثـش را ضعیـف دانسـته و ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـرٰی: مجل

گویـد:   ]109/5 الّتعدیـل:  و  ]الجـرح  ابوحاتـم  شـمرده اند.«  ضعیفـش  اّمـا  دارد،  بسـیار  »حدیـث 

گفتـه  »حدیثـش را نویسـند؛ اّمـا بـه آن احتجـاج نورزنـد.« ابن  ِحّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 6/2[ 

که از ضبط احادیث غفلت ورزید؛  که چندان به فکر تقوا و صالح بود  کسـانی بود  اسـت: »از 

گویـد: »یحیـی بـن  یـخ الکبیـر ]مـج145/5[(  کـه او را وانهنـد.« بخـاری )الّتار گشـت  پـس شایسـته 

کـم گفتـه اسـت: »نزد دانشـوران حدیـث، قوی به  سـعید او را ضعیـف می شـمرد.« ابواحمـد حا

کرده و وی  گفته اسـت: »احمد ]العلل و معرفة الّرجال: 605/2[ از او یاد  شـمار نیاید.« َمْرَوزی نیز 

را قبول نداشته است.« )تهذیب الّتهذیب: 327/5 ]287/5[(

کـه ذهبـی )میـزان اإلعتـدال ]426/1[( در بـارۀ  همچنیـن در آن،  َجْهـم بـن ابی  َجْهـم اسـت 

گفتـه اسـت: »او را نشناسـند.« ی  و
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10. رؤیای رسول خدا؟ص؟ در بارۀ دانش عمر

از  از عبـداهلل بـن عمـر،  بخـاری )الّصحیـح: 355/5 ]1346/3[( در بخـش مناقـب عمـر، 

کـه  کـه خـواب بـودم، شـیر نوشـیدم و دیـدم  کـرده اسـت: »در حالـی  رسـول خـدا؟ص؟ روایـت 

حالـت سـیراب شـدن از آن در ناخنـم _ یـا: ناخن هایـم _ جریـان یافـت. سـپس آن را بـه عمـر 

گفتنـد: »آن را بـه چـه تعبیـر نمـوده ای؟« فرمـود: »دانـش.« دادم.« 

آن را حکیـم ِترِمـذی )نـوادر األصـول: ص119 ]260/1[(؛ َبَغـوی )مصابیح الّسـّنه: 270/2 ]155/4[(؛ 

 8/2 ِضـره:  الّنَ )الّریـاض  طبـری  محـّب  و  سـوم/1148[(؛  ]قسـمت   429/2 )اإلسـتیعاب:  ابن   عبدالَبـّر 

]274/2[( بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد. عبـارت اینـان چنیـن اسـت: »در خـواب بـودم کـه پیالـۀ 

که حالت سیراب شدن از آن از ناخن هایم بیرون  شیری به من دادند و آن را نوشیدم، چندان 

زد. سپس بازماندۀ آن را به عمر دادم ... .«

گفتـه  حافـظ ابن ابی جمـرۀ َاْزدی اندلسـی )بهجـة الّنفـوس: 244/4( در شـرح ایـن حدیـث 

کـه چگونـه  کـه بازمانـدۀ پیامبـر؟ع؟ را نوشـید  کسـی بنگـر  اسـت: »پـس بـا دیـدۀ خویـش در 

کنـد؛  ی هماننـدی  کـه هیـچ یـک از خلفـا نتوانسـت بـا و گشـت، چنـدان  دانشـش نیرومنـد 

کـه پـس از صحابـه آمدنـد!« _ تـا پایـان آن چـه از  کسـانی  دیگـر چـه رسـد بـه صحابـه؟مهضر؟ و 

سـخنان پسـت آورده اسـت. _

یـای پیامبـر  پـس از اسـالم آوردن  کـه ایـن رؤ گویـد: طبیعـت حـال اقتضـا می کنـد  امینـی 

عمـر  و گذشـِت سـالیانی از بعثـت بـوده باشـد. آیـا در طـول ایـن سـال ها، پیامبـر؟ص؟ از دانش 

کـه این  کـه در جایـگاه رسـالت قـرار داشـت؛ یـا دانـش او کمبـودی داشـت  تهـی بـود، حـال آن 

کمـال بخشـید؟ و یـا  کـه حالـت سـیرابی اش در ناخـن یـا ناخن هایـش جـاری بـود، آن را  شـیر 

شـاید ایـن خبـر تنهـا بـرای بیـان نمـودن میـزان دانـش عمـر  و کنایه از این اسـت که دانـش او از 

کـه چنین پایه ای دارد، مسـأله های روشـن پوشـیده  سرچشـمۀ وحـی اسـت؟ پـس آیـا بر کسـی 
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کـه بـرای نادانـی اش به کتاب خـدا گوید:  می ماَنـد، چـه رسـد بـه مسـائل دشـوار؟ آیـا او را رسـد 

گری در بازارهـا، مـرا از آن غافـل نمـود.«؟ »سـودا

کـه از سرچشـمۀ دانـش پیامبـر  گاه  پـس چـرا جـان ایـن مـرد از دانـش اثـر نپذیرفـت، آن 

ی چیسـت: »همـۀ مـردم از عمـر فقیه ترنـد، حّتـی  بزرگـوار نوشـید؟ پـس معنـای ایـن سـخن و

زنـان حجله نشـین!« و هماننـد ایـن سـخنان1؟ و چـرا بـه آن خطاهـای بی شـمار در فتـوا و جـز 

گذشت و برخی نیز به خواست خدای تعالی خواهد آمد؟ که برخی  گشت؛  آن دچار 

ید که عمر  پس از نوشـیدن  همانـا خـدای سـبحان بـه ایـن اّمـِت رحمت یافته لطـف ورز

گـر  پیـش از آن، عهـده دار این کار  کـه ا آن پیمانـه، کارشـان را در دسـت گرفـت! مـن نمی دانـم 

می شـد، از زاییده هـای آن نادانـی چـه سـرمی زد و اخبـار نـادر و شـگفت در بـارۀ دانـش او بـه 

کجا می رسـید!

کـه حکمـش بـر رسـول  گونـه ای می سـاخت  کاش سـازندۀ ایـن روایـت اسـتهزابار آن را بـه 

کـه روشـن سـاختیم، نـه بـا ایـن سـازگار می افتـد  گـردد؛ اّمـا چنـان   خـدا؟ص؟ و خلیفـه سـازگار 

کـه در هـر حـال، قّصه هایـش را بسـازد! نکوهـش از آِن  اّمـا دروغگـو وظیفـه دارد  بـا آن.  و نـه 

کتـاب  کـه آن را معتبـر می شـمارد و از سـِر غلّوپـردازی در فضیلت هـا، آن را در  بخـاری اسـت 

صحیـح مـی آوَرد. از آن بزرگ تـر و سـخت تر، وضـع کسـانی همچـون ابن ابی جمرۀ َاْزدی اسـت 

کـه بـا سـخنان زرانـدود، بـر حقیقت هـا نـزد سـاده دالن اّمـت پـرده می افکننـد و آن را دیگرگـون 

که نزد خداوند بس سنگین است، سبک می شمارند! کار را  نشان می دهند و این 

11. عمر و هراسیدن شیطان از وی

و  ابلیـس  ویژگـی  بـاب  در  آفرینـش،  آغـاز  کتـاب  در   )]1199/3[  89/5 )الّصحیـح:  بخـاری 

سپاهیانش؛ و نیز در همان )256/5 ]1347/3[( در کتاب مناقب، در باب مناقب عمر، از َسْعد 

کـه عمـر از رسـول خـدا؟ص؟ اجـازۀ ورود خواسـت،  بـن ابی وّقـاص بـا ذکـر سـند روایـت نمـوده 

کتاب )328/6( گذشت. 1. بنگرید به آن چه در همین 
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پرگویـی  پیامبـر  نـزد  و  بودنـد  مشـغول  گـو  و  گفـت  بـه  ی  و نـزد  قریـش  از  زنانـی  کـه  آن  حـال 

 می کردنـد و صداهاشـان را بلنـد بـرآورده بودنـد. چـون عمـر اجـازۀ ورود خواسـت، برخاسـتند

ی اجـازۀ ورود داد، حـال آن که لب   و بـه فراسـوی پـرده شـتافتند. سـپس رسـول خـدا؟ص؟ بـه و

گفـت: »ای رسـول خـدا؛ خداونـد لبـت را خنـدان سـازد!« فرمـود:  بـه خنـده گشـوده بـود. عمـر 

کـه نـزد مـن بودنـد و چـون صـدای تـو را شـنیدند، بـه فراسـوی  »از ایـن زنـان در شـگفت شـدم 

کـه پـروا ورزنـد، تـو سـزاوارتر از منـی!«  گفـت: »ای رسـول خـدا! بـرای آن  پـرده شـتافتند.« عمـر 

یـد و از رسـول خـدا؟ص؟ نـه؟«  گفـت: »ای دشـمنان خـود! آیـا از مـن پـروا می ورز سـپس عمـر 

گفتنـد: »آری؛ تـو درشـت خوتر و خشـن تر از رسـول خـدا؟ص؟ هسـتی.« رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: 

»سـوگند بـه آن کـه جانـم بـه دسـت او اسـت! هرگز شـیطان تـو را نبیند که رهنورِد راهی باشـی، 

کـه راهـی دیگـر را بـرای رفتـن برگزینـد!« مگـر آن 

که این حدیث را در شمار فضیلت ها  گستاخ بوده  گوید: این راوی چه بی شرم و  امینی 

آورده؛ حال آن که سزاوارتر  است آن را در ردیف سخنان یاوه بشماریم. نخست پنداشته که آن 

زنان از رسول خدا؟ص؟ پروا نمی ورزیدند و از عمر حساب می بردند. بر این پایه، از او می پرسیم: 

آیا این زنان همسران آن حضرت؟ص؟ بودند _ چنان که شارحان این حدیث برای پرده کشیدن 

که  کرده اند1 _ یا زنانی بیگانه بودند؟ اگر همسران وی بودند، وجهی نداشته  بر زشتی آن، یاد 

با شوی های خویش  را  زیرا همسران  ورزند؛  پروا  او  از  نزد وی،  ُپرگویی  یا  افکندن  پرده  برای 

که به دلیل  کارهایی ویژه است. پس پرده پوشی شان نزد عمر، نه به سبب پروا ورزیدن از او، 

بیگانگی اش بوده است.

ی نبـوده باشـند، ]یـاوه بـودن ایـن حدیـث آشـکارتر می گـردد[ و از  گـر همسـران و و اّمـا ا

که چنین بوده؛ همچون این بخش از آن: »زنانی از قریش  سـبک و سـیاق روایت نیز برمی آید 

ی بودنـد.« و نیـز ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟: »از این زنـان که نزد من بودند، در شـگفت  نـزد و

1. بنگرید به: إرشاد الّساری فی شرح صحیح البخاری: 290/5 ]198/8[�
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کـه ... .« و همچنیـن ایـن  شـدم ... .« و هـم ایـن سـخن عمـر: »ای رسـول خـدا! تـو سـزاوارتری 

سـخنش: »ای دشـمنان خـود! ... .« هیـچ یـک از این هـا بـا ایـن که آنـان همسـران پیامبر بوده 

باشـند، سـازگاری نـدارد؛ زیـرا در سـخن نخسـت، زنـان بـه صورت نکـره یاد شـده اند. از ظاهر 

کـه حضور یافتنشـان نزد پیامبـر به صورت  کـه: »آن زنـان نـزد مـن بودنـد.« برمی آید  ایـن سـخن 

کـه  گفتیـم  ی بـوده باشـند. نیـز  کـه همچـون همسـرانش شـب و روز بـا و اّتفاقـی بـوده، نـه ایـن 

یـده  کـه پـروا نورز کـه از او پـروا ورزنـد و بدیـن سـبب  ی بودنـد، وجهـی نداشـت  گـر همسـران و ا

ینـت و زیبایی برای همسـر،  بودنـد، دشـمنان خویشـتن بـه شـمار آینـد؛ زیـرا آشـکار سـاختن ز

کـه آن زنـان بیگانـه بـدون پـرده نزد رسـول خدا؟ص؟ نشسـته  گنـاه. پـس ایـن  عبـادت اسـت نـه 

کـه آن حضـرت؟ص؟ این کار را حرام نشـمرده بود و یا از آن جهت که  ی بـود  بودنـد، یـا از ایـن رو

یـد و یـا از آنـان  حـرام سـاخته، ولـی آن را از یـاد بـرده بـود یـا در نهـی از ایـن کار سـهل انگاری ورز

کـه از کاری که در آن  یده بودند؛ اّما خوشـایندش بود  ی پـروا نورز یـد، هرچنـد آنـان از و پـروا ورز

ی، چـون به فراسـوی پرده شـتافتند، شـادمان گشـت و عمر  بودنـد، دسـت بردارنـد و از ایـن رو

که عمر از رسـول خدا؟ص؟ فقیه تر  یا بر اصول پایدارتر  یا  را سـتود. بایسـتۀ این سـخن آن اسـت 

گفتن بدون اندیشـه،  برای خدا سـختگیرتر  و یا دارای جانی نیرومندتر  بوده باشـد! از سـخن 

بـه خداونـد پنـاه می بریم!

کـه در بخـش دوم بـه آن حضـرت؟ص؟ نسـبت داده اند: »سـوگند  و اّمـا در بـارۀ ایـن سـخن 

کـه رهنـورِد راهـی باشـی، مگـر  کـه جانـم بـه دسـت او اسـت! هرگـز شـیطان تـو را نبینـد  بـه آن 

کـه راهـی دیگـر را بـرای رفتـن برگزینـد!« چـرا شـیطان از خلیفـه می هراسـد و راهـی جـز راه  آن 

ی ایمـان پیامبـر؟ص؟ او را بـه هـراس نمی افکنـد و در راه او ره  او را می سـپارد؛ اّمـا بزرگـی و نیـرو

کار ناشایسـت را  می سـپارد و او را وانمی گـذارد تـا از منکـر نهـی نمایـد و انجـام دهنـدگان آن 

کار پردازنـد. وامـی دارد تـا آشـکارا نـزد پیامبـر بـدان 

حّتـی شـیطان _ خدایـش لعنـت کنـاد! _ بـر او آشـکار می شـود تـا نمـازش را بشـکند، هرچنـد 
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بـاب  در  صـالة،  کتـاب  در   )]405/1[  143/1 )الّصحیـح:  بخـاری  کـه  چنـان  بازمی گـردد؛  ناامیـد 

جـواز  بـاب  در   )]23/2[  204/1 )الّصحیـح:  مسـلم  نیـز  و  نیسـت؛  جایـز  نمـاز  در  کـه  کارهایـی 

کـه رسـول خـدا بـه نمـاز ایسـتاد  کـردن شـیطان در نمـاز، بـا ذکـر سـند از ابوهریـره آورده انـد   لعـن 

گشـت و بـه مـن یـورش آورد تـا نمـازم را بشـکند؛ اّمـا  و سـپس فرمـود: »شـیطان بـر مـن آشـکار 

کـردم ... .« خداونـد مـرا بـر او چیـره سـاخت و خفـه اش 

کـه شـیطاِن لعنـت شـده در ایـن بـار آسـیبی بـه رسـول خـدا؟ص؟ نرسـانید؛ اّمـا بـر  گیـرم 

کتاب األذان ]220/1[( و صحیح مسـلم  گسـتاخی نمود. در صحیح بخاری )78/1   ی  جایگاه برتر و

کـه هـرگاه شـیطان آوای اذان نمـاز  )بـاب فضـل األذان: 153/1 ]369/1[( از ابوهریـره روایـت گشـته 

گریـز می گـذاَرد و چـون  ی بـه  را از هـر مسـلمانی بشـنود، پشـت بـه فـرار می نهـد و از هـراس رو

بی قراری بی تاب بادی باصدا درمی کند.

پـس چگونـه آن لعنـت شـده بـر رسـول خـدا در حال نمازش گسـتاخی مـی ورزد؛ اّما هرگز 

کـه احمـد ]المسـند:  ی را می پیمایـد؟ در روایتـی  گسـتاخی نکنـد، زیـرا راهـی جـز راه و بـر عمـر 

485/6[؛ ِترِمـذی ]الّسـنن: 580/5[؛ و ابن  ِحّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن  ِحّبـان: 315/15[ 

القدیـر:  تـو می هراسـد.« ]فیـض  از  آمـده اسـت: »ای عمـر! هرآینـه شـیطان  آورده انـد،  ْیـَده  ُبَر از 

کـه َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 305/24[ و ابن َمْنـده و ابوُنَعیم از سدیسـه، کنیز  359/2[ در روایتـی 

 َحْفصـه، از  َحْفصـه، دختـر عمـر، آورده انـد، بـه نحـو مرفـوع )=از پیامبـر (روایـت شـده اسـت: 

ی  کـه بـه رو ی روبـه رو نگشـت، مگـر آن  کـه عمـر اسـالم آورد، شـیطان هرگـز بـا و »از هنگامـی 

درافتـاد.« ]اإلصابـه: 326/4؛ فیـض القدیـر: 352/2[

کـه تنهـا انگیـزه اش شـیطان  کـردن از رفتارهـای ایـن مـرد  مـرا خوشـایند نیسـت تـا بـا یـاد 

ی می هراسـید  که آیا شـیطان از و بوده، احساسـات را خدشـه دار سـازم؛ اّما کاش می دانسـتم 

کـه اسـالم آورد تـا  گاه  ی درمی افتـاد و راهـی جـز راه او را می سـپرد، از آن  و می گریخـت و بـه رو

سـال هشـتم هجـری کـه مّکـه گشـوده گشـت؛ و نیـز تـا هنـگام نـازل شـدن ایـن آیـه: »پـس آیـا بـاز 
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کشـیدیم!«  کشـیدیم؛ دسـت  گفـت: »دسـت  کـه ایـن مـرد  گاه   می ایسـتید؟!« ]مائـده/91[ تـا آن 

کـه در خانـۀ ابو َطلحـۀ انصـاری، مجلس ]باده نوشـی[ برپا کردنـد؟ پژوهندگان  و تـا آن هنـگام 

یابند. کتاب )251/6-261( و نیز )95/7-102( آوردیم، در که آن چه را در همین  را بایسته است 

وانگهـی آن دلیـرِی رسـول خـدا کـه هنـگام آشـکار شـدن و تاختن شـیطاِن رانده شـده به 

کـه  آن حضـرت؟ص؟ در حـال نمـاز رخ نمـود و میـان شـیطان و نمـاز او حائـل شـد، در آن روز 

ی بودنـد، کجـا رفـت تـا بـاز هم گلوی شـیطان را بگیـرد و آن زنـان را بازدارد؟ زنـان قریـش نـزد و

کـه ایـن روایـت تـا چـه انـدازه درسـت اسـت و صحیـح  یابیـد  بـا همـۀ این هـا می توانیـد در

یـدِن  کرده انـد و آن دوسـتی ورز بخـاری چـه مایـه اعتبـار دارد و غلّوپـردازان در فضیلت هـا چـه 

ـد پنجـم از 
ّ
کننـده چـه بـه بـار آورده اسـت! بدیـن دروغ هـا بیفزاییـد آن چـه را در مجل کـر  کـور و 

کتـاب، در زنجیـرۀ روایت هـای سـاختۀ غلّوپـردازان در فضیلت هـای عمـر آوردیـم. همیـن 
گذشــته اســت، بــر تــو برمی گوییــم؛ و بــه راســتی تــو را از نــزد  کــه  »ایــن چنیــن از خبرهایــی 

کــه از آن روی بگرداَنــد، همانــا در روز رســتاخیز بــاری  خویــش یادکــردی _ قــرآن _ داده ایــم. هــر 

ــردارد.« ]طــه/99 و 100[ کفــر و تکذیــب _ ب ــد:  ــاری ب ــا ب ســنگین _ ی
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غلّو ورزیدن در بارۀ فضیلت های عثمان 

ان بن ابی العاص بن امّیه، خلیفۀ اموی
ّ

ابن َعف
کـه میـزان  گاه می کنیـم  پیـش از پرداختـن بـه بیـان ایـن فضیلت هـا، شـما را از مـواردی آ

ی و جایگاهـش در تقوا و پایگاهش در ایمان  دانـش خلیفـه و صفـات و خوی هـای ارجمنـد و

کـه هـم از او و هـم از  کسـی را یابیـد  را بـه شـما می شناسـاَند تـا در بـارۀ فضیلت هایـش نظـر 

گاه است. فضیلت هایش آ

1. قضاوت وی در بارۀ زنی که شش ماهه زایید

کرده انـد: »مـردی از مـا بـا زنـی از  حافظـان از بعجـة بـن عبـداهلل ُجَهنـی بـا ذکـر سـند روایـت 

کامـل و تمـام آورد. همسـرش نـزد  جهینـه ازدواج نمـود و آن زن برایـش پـس از شـش مـاه فرزنـدی 

عثمـان رفـت و او فرمـان داد تـا آن زن را سنگسـار کننـد. ایـن خبـر بـه علـی؟ضر؟ رسـید؛ پـس نـزد 

وی درآمـد و گفـت: ›چـه می کنـی؟ وی را چنین حکمی نباشـد. خداوند _ تبارک و تعالـی _ فرموده 

گرفتن او سـی ماه اسـت.” ]احقاف/15[ و نیز فرموده اسـت:“و مادران،  اسـت:“و بار برداشـتن و از شـیر 

دوران  و  مـاه   24 شـیردهی  دوران  پـس  ]بقـره/233[  دهنـد.”  شـیر  تمـام  سـال  دو  را  خـود  فرزنـدان 

گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! بدیـن نکتـه پـی نبـرده بـودم.‹  بـارداری 6 مـاه می شـود.‹ عثمـان 

کـه سنگسـار شـده بـود، یافتـه  سـپس فرمـان داد تـا آن زن را بازگرداننـد؛ اّمـا آن زن در حالـی 

شـد. آن زن بـه خواهـر خویـش گفتـه بـود: ›خواهـرم؛ غمگیـن مبـاش! زیـرا به خدا سـوگند! جز 
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همسـرم هیـچ کـس عورتـم را نگشـوده اسـت.‹ پـس آن کودک به روزگار جوانی رسـید و سـپس 

ی بـود. و سـپس آن مـرد را  کـه شـبیه تریِن مـردم بـه و کـه فرزنـد او اسـت؛  آن مـرد اعتـراف نمـود 

کـه در بسـتر خویـش، افتـاده بـود و اندام هایـش را از هـم می گسسـتند.« دیـدم 

کرده انـــد: ماِلـــک ]الموّطـــأ: 825/2[؛ ابن  ُمنـــذر؛  کســـان بـــا ذکـــر ســـند روایـــت  آن را ایـــن 

ابن ابی حاِتـــم؛ بیهقـــی ]الّســـنن الکبـــرٰی: 442/7[؛ ابوعمـــر؛ تفســـیر ابن کثیـــر ]158/4[؛ ابن َدْیَبـــع 

صـــول: 11/2[؛ عینـــی ]ُعْمـــدة القـــاری فـــی شـــرح صحیـــح البخـــاری: 18/21[؛ 
ُ
 ]تیســـیر الوصـــول إلـــی جامـــع األ

در المنثور: 441/7[ چنان که در همین کتاب )94/6( گذشت.
ّ
و سیوطی ]ال

کـــه پیشـــوای مســـلمانان بـــه آن چـــه در  گویـــد: بســـیار مایـــۀ شـــگفتی اســـت  امینـــی 

ـــرد  ـــی نمی َب ـــت، پ ـــد هس ـــز خداون ـــاب عزی کت ـــت و در  ـــد اس ـــدان نیازمن ـــون ب گ گونا ـــای  جا ی ه

یـــش  ـــا مّتهـــم می گـــردد و آبرو ـــه زن ـــود می شـــود و ب ـــی، زن مؤمـــن بی گناهـــی ناب ـــر ایـــن نادان ـــر اث و ب

یافتـــن ایـــن مســـأله ناتـــوان  کـــه از در گاه  در میـــان جامعـــۀ دینـــی و نـــزد همـــگان مـــی رود! چـــرا آن 

ــه  ــا بـ ــرد تـ ــی نکـ ــد، رایزنـ گاه بودنـ ــب آ ــن مطلـ ــه بدیـ کـ ــه ای  ــچ یـــک از صحابـ ــا هیـ ــت، بـ  گشـ

یـــاد  بـــه  آیـــا هماننـــد همیـــن ماجـــرا را   گنـــاه قتـــل و رســـوا نمـــودن مؤمـــن دچـــار نگـــردد؟ 

کـــه خواســـت تـــا زنـــان شـــش ماهه زاینـــده را  گاه  کـــه بارهـــا در روزگار عمـــر رخ داد، آن  یـــد  ندار

کتـــاب  کـــه در همیـــن  ــار نمایـــد و امیرالمؤمنیـــن و ابن عّبـــاس او را بازداشـــتند؛ چنـــان  سنگسـ

گذشت؟  )95 -93/6(

گرامـی غافـل ماْنـد و آن چـه را در روزگار عمـر گذشـت، از یـاد  ی از آن دو آیـۀ  کـه و گیریـم 

کـدام آیـۀ قـرآن؟  کتـاب؟  کـردن بـه سنگسـار آن زن بینـوا چـه بـود:  ی در حکـم  ُبـرد؟ مـدرک و

بـود؟ رأی و قیـاس؟ مـدرک ایـن رأی و ترتیـب ایـن  کسـی آن را روایـت نمـوده  سـّنت؟ چـه 

گـر چیـزی جـز فتـوای بی دلیـل نبـود، درود خداونـد بـر ایـن فتوادهنـده!  قیـاس چیسـت؟ و ا

آفریـن بـه ایـن فتـوا و مرحبـا بـه ایـن خالفـت و خلیفـه! آری؛ خانـدان امّیه، کسـی را برتـر از این 

گواراتـر از آن، از ایـن درخـت چیـده نمی شـود! انسـان نمی پـرورد و میـوه ای 
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2. نماز کامل خواندن عثمان در سفر
مسـلم و بخـاری و جـز آن دو بـا ذکـر سـند از عبـداهلل بـن عمـر روایـت نموده انـد: »رسـول 

ی، ابوبکـر؛ و از پـِس ابوبکـر،  گـزارد و پـس از و خـدا؟ص؟ در منـا نمـاز را پیشـاپیش مـا دو رکعـت 

کردنـد. سـپس عثمـان آن را چهـار رکعـت  عمـر؛ و نیـز عثمـان؟مهضر؟ در آغـاز خالفتـش چنیـن 

گـزارد.« ابن عمـر هـرگاه بـا امـام نمـاز می گـزارد، چهـار رکعـت می خوانـد و چـون به تنهایـی نماز 

می گـزارد، دو رکعـت. )صحیـح البخـاری: 154/2 ]596/2[؛ صحیـح مسـلم: 260/2 ]142/2[؛ مسـند 

احمـد: 148/2 ]319/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 126/3(

ی: 270/4( آمده است: »ابن عمر هرگاه در منا همراه امام چهار 
ّ
در عبارت ابن   َحْزم )الُمحل

رکعت نماز می گزارد، به خانه بازمی گشت و آن را به صورت دو رکعت دیگربار می خواند.«

کـه رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز چهار  ماِلـک )الموّطـأ: 282/1 ]402/1[( بـا ذکـر سـند از ُعـروه آورده 

رکعتـی را در منـا دو رکعـت می گـزارد و ابوبکـر و عمـر بـن خّطـاب نیـز در منـا چنیـن می کردنـد. 

کامـل ادا نمـود. کـرد و سـپس آن را  عثمـان هـم در نیمـی از دوران خالفتـش چنیـن 

نسـائی )الّسـنن الکبـرٰی: 120/3 ]586/1[( بـا ذکـر سـند از انـس بـن ماِلـک آورده اسـت: »در 

منـا همـراه رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز را دو رکعت گزاردم و بـا ابوبکر و عمر و عثمان، در آغاز دوران 

کردم.« حکومتـش، نیز چنیـن 

نیـز نسـائی بـا ذکـر سـند از عبدالّرحمـان بن یزید آورده اسـت: »عثمان در منا پیشـاپیش 

گـزارد. ایـن خبـر بـه عبـداهلل ]بـن مسـعود[ رسـید و او گفـت: ›مـن همـراه  مـا چهـار رکعـت نمـاز 

گـزاردم.‹ ... .« رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز را دو رکعت 

نمـوده  روایـت  را  ایـن خبـر   )]625/1[  378/1( احمـد:  )مسـند  پیشـوای حنبلیـان  احمـد، 

کتـاب )145/3 ]611/3[( بـا ذکـر سـند و بـا ایـن عبـارت  و حدیـِث یـاد شـده از انـس را در همـان 

گـزارد و ابوبکـر و عمر نیـز در منا چنین  آورده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ نمـاز را در منـا دو رکعـت 

کامل خواند.« کردند. عثمان بن َعّفان چهار سال چنین نمود و سپس آن را 

)145(
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کرده انـد:  روایـت  یزیـد  بـن  از عبدالّرحمـان  بـا ذکـر سـند  و بخـاری و جـز آن دو  مسـلم 

گـزارد. ایـن را بـه عبـداهلل بـن  »عثمـان بـن َعّفـان؟ضر؟ در منـا پیشـاپیش مـا چهـار رکعـت نمـاز 

گفت: ›همراه رسـول خدا؟ص؟ در  .‹ سـپس  عو�ن ه را�ج ا ال�ی ا هلل و ا�نّ گفت: ›ا�نّ مسـعود خبر دادند. 

گـزاردم و همـراه ابوبکـر؟ضر؟ و عمر بن خّطاب؟ضر؟ نیـز در منا چنین کردم.  منـا دو رکعـت نمـاز 

کاش بهـرۀ مـن از چهـار رکعـت نمـاز، دو رکعـِت پذیرفتـه شده باشـد!‹« )صحیح بخـاری:154/2 

]368/1[؛ صحیـح مسـلم:261/1 ]143/2[؛ مسـند احمـد:425/1 ]700/1[(

کرده انـد: »عثمـان؟ضر؟  ابـوداوود و جـز او از عبدالّرحمـان بـن یزیـد بـا ذکـر سـند روایـت 

گفـت: ›همـراه رسـول خـدا؟ص؟ دو  گـزارد. عبـداهلل  در منـا نمـاز را پیشـاپیش مـا چهـار رکعـت 

کـردم.  رکعـت نمـاز نهـادم و بـا ابوبکـر و عمـر و نیـز  بـا خـود عثمـان در آغـاز حکومتـش چنیـن 

ی آن را کامـل نهـاد. پـس راه هـای شـما چندگانـه شـد. هرآینـه دوسـت می داشـتم که  سـپس و

یة بـن قّره از  بهـرۀ مـن از چهـار رکعـت، دو رکعـِت پذیرفتـه شـده باشـد!‹« اعمـش گویـد: »معاو

کـه عبـداهلل ]بـن مسـعود در منـا[ چهـار رکعـت نماز نهـاد. به  اسـتادان روایتـش حدیـث نمـوده 

گفـت:  گـزاردی؟‹  گفتنـد: ›کار عثمـان را عیـب شـمردی و سـپس خـودت چهـار رکعـت  او 

ابویوسـف:  قاضـی  تألیـف  اآلثـار  ]199/2[؛   308/1 ابـی داوود:  )سـنن  اسـت.‹«  شـّر  کـردن  ›اختـالف 

کتـاب األّم شـافعی: 159/1؛ 175/7 ]185/1؛ 248/7[( ص30؛ 

بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 144/3( از عبدالّرحمـان بـن یزیـد بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت: 

گفت: ›امیرالمؤمنین  »در مزدلفه1 همراه عبداهلل بن مسعود بودیم. چون به مسجد منا درآمد، 

گـزارد. گفتیم: ›آیا خود  گـزارد؟‹ گفتند: ›چهار رکعت.‹ او نیز چهار رکعت  چنـد رکعـت نمـاز 

کـرد؟‹  گـزارد و ابوبکـر نیـز چنیـن  کـه پیامبـر؟ص؟ دو رکعـت نمـاز  تـو بـرای مـا حدیـث نگفتـی 

کنـون نیـز همـان را بـرای شـما روایـت می کنـم. اّما عثمـان امام اسـت و من با وی  گفـت: ›آری؛ ا

مخالفـت نمـی ورزم؛ زیـرا اختالف ورزیدن شـّر اسـت.‹«

که مراد، مزدلفه است. )ن.( کلمه »جمع« آمده  1. در متن 
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کـه عثمـان بـن  کـرده اسـت  بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 144/3( از حمیـد بـا ذکـر سـند روایـت 

َعّفـان نمـاز را در منـا چهـار رکعت گزارد و سـپس برای مـردم خطبه خواند و گفت: »ای مردم! 

سـّنت همـان سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ و دو خلیفـۀ همـراه او اسـت. اّمـا امسـال ماجرایـی از 

کـه  کـه دو رکعـت نمـاز را در همـه جـا سـّنت سـازند.« چنـان  یـدم  مـردم رخ داد1 و مـن بیـم ورز

کرده است. کر با ذکر سند روایت  در کنز العّمال )239/4 ]234/8[( آمده، این خبر را ابن عسا

کـه عثمـان بـن َعّفـان؟ضر؟ نمـاز را  کرده انـد  ابـوداوود و جـز او از ُزْهـری بـا ذکـر سـند روایـت 

گـزارد؛ زیـرا بادیه نشـینان عـرب در آن سـال بسـیار بـه حـج آمـده بودنـد   در منـا چهـار رکعـت 

گاه نماید که اصل نمـاز چهار رکعت  و او پیشـاپیش مـردم چهـار رکعـت نمـاز نهـاد تا آنـان را آ

إلـی  تیسـیرالوصول  144/3؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]199/2[؛   308/1 ابـی داوود:  )سـنن  اسـت. 
صـول: 286/2 ]343/2[؛ نیـل األوطـار: 260/2 ]241/3[(

ُ
جامـع األ

ـی: 270/4( از طریـق سـفیان بـن ُعَیینـه، از جعفـر بـن محّمـد، از پـدرش 
ّ
ابن   َحـْزم )الُمحل

»پیشـاپیش  گفتنـد:  او  بـه  و  درآمـد  علـی  گشـت.  بیمـار  منـا  در  عثمـان  کـه  نمـوده  روایـت 

گـر خواهیـد، نمـاز رسـول خـدا؟ص؟ یعنـی دو رکعـت را بـا شـما  گفـت: »ا مـردم نمـاز بگـزار!« 

کـه چهار رکعت اسـت،  می خوانـم.« گفتنـد: »نـه؛ نمـازی جـز نمـاز امیرالمؤمنیـن، عثمـان، را 

یـد. نمی خواهیـم.« علـی نیـز از نمـاز خوانـدن بـا آنـان خـودداری ورز

کرده است. این را ابن ترکمانی در ذیل الّسنن الکبرٰی )144/3( یاد 

بـا ذکـر سـند  بـن عمـر  از عبـداهلل   )]137/2[ )المسـند: 44/2  احمـد، پیشـوای حنبلیـان، 

روایـت کـرده اسـت: »همـراه رسـول خـدا؟ص؟ بیـرون شـدیم و او نماز سـفر را دو رکعـت می گزارد. 

کردیـم. بـا عثمـان هـم در شـش سـال از دوران حکومتـش چنیـن  بـا ابوبکـر و عمـر نیـز چنیـن 

گـزارد.« کردیـم و سـپس وی چهـار رکعـت 

1. اشـاره دارد بـه افزونـِی بسـیار جمعّیـت حج گـزار در آن سـال و گمـان بادیه نشـینان عـرب کـه اصـل نماز دو رکعت اسـت؛ 
کـه در بنـد بعد آمده اسـت. )م.( چنـان 
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بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 153/3( بـا ذکـر سـند از ابونضـره روایـت نمـوده که مـردی از عمران 

بـن ُحَصیـن در بـارۀ نمـاز رسـول خـدا؟ص؟ در سـفر پرسـید. عمـران بـه او گفـت: »بـه مجلس ما 

گفـت: »ایـن مـرد در بـارۀ نمـاز رسـول خـدا؟ص؟ در سـفر از مـن پرسـیده اسـت.  درآی!« سـپس 

کـه تـا  ید: رسـول خـدا؟ص؟ هیـچ سـفری انجـام نـداد، مگـر آن  پـس ایـن را از مـن بـه خاطـر سـپار

هنـگام بازگشـت، دو رکعـت نمـاز بگـذارد؛ و می فرمـود: ›ای مـردم مّکه! برخیزیـد و دو رکعت 

ی در نبـرد طائـف و حنیـن دو رکعـت نماز نهاد و سـپس به  کـه مـا مسـافریم.‹ و یـد؛  نمـاز بگزار

جعرانـه درآمـد و از آن جـا بـه عمـره رفـت. نیـز مـن همـراه ابوبکـر؟ضر؟ بـه حـج و عمـره رفتـم و او 

ی هـم دو رکعـت  هـم دو رکعـت نمـاز می گـزارد. بـا عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ نیـز بـه حـج رفتـم و و

ی نیـز در آغـاز دوران حکومتـش دو رکعت نماز  کـه و می نهـاد. سـپس بـا عثمـان بـه حـج رفتـم 

می گـزارد و آن گاه، در منـا چهـار رکعـت نهـاد.« در عبـارت ِترِمـذی )الّسـنن: 71/1 ]430/2[( آمـده 

او دو رکعـت نمـاز  ی بودیـم و  بـا و را  از دوران خالفـت عثمـان  اسـت: »شش/هشـت سـال 

می نهاد.« ِترِمذی این خبر را حسن و صحیح شمرده است.

در َکْنـُز الُعّمـال )240/4 ]238/8[( از طریـق داَرُقْطنـی، از ابن جریـج آمده که حمید ضمری 

کامـل؟« ابن عّبـاس  از ابن عّبـاس پرسـید: »مـن مسـافرم. نمـاز را در سـفر شکسـته بخوانـم یـا 

ایـن شکسـته خوانـدن،  بلکـه  نمی کاهـی؛  نمـازت  کمـال  از  رکعـت خوانـدن  دو  »بـا  گفـت: 

کمـال نمـاز ]در سـفر[ و سـّنت رسـول خـدا اسـت. رسـول خـدا؟ص؟ در امـن و امـان و بـی آن که 

گشـت و تـا هنـگام بازگشـت، دو رکعـت نمـاز  کسـی جـز خـدا هـراس داشـته باشـد، بیـرون  از 

گشـت و تـا  کسـی جـز خـدا هـراس داشـته باشـد، بیـرون  کـه از  گـزارد. سـپس ابوبکـر  بـی آن 

کسـی جـز خـدا هـراس  کـه از  گـزارد. آن گاه، عمـر بـی آن  هنـگام بازگشـت، دو رکعـت نمـاز 

گـزارد. از آن پـس عثمـان  گشـت و تـا هنـگام بازگشـت، دو رکعـت نمـاز  داشـته باشـد، بیـرون 

گزارد و سـپس  کـرد و آن گاه، چهـار رکعـت  نیـز در دوسـوم یـا نیمـی از دوران حکومتـش چنیـن 

کـه عثمـان تنها در  گویـد: »بـه مـن خبـر رسـیده  بنی امّیـه همیـن شـیوه را برگرفتنـد.« ابن جریـج 
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گفـت: ›ای  ی  بـه و منـا  بادیه نشـین در مسـجد خیـِف  زیـرا عربـی  نهـاد؛  منـا چهـار رکعـت 

کـه در سـال گذشـته، نمـاز را دو رکعـت نهـادی، مـن همـواره نماز  امیرالمؤمنیـن! از آن هنـگام 

کـه مـردم نـادان گمـان ورزند که اصـل نماز دو  یـد  را دورکعتـی می گـزارم.‹ پـس عثمـان بیـم ورز

ی، تنها در منا چهار رکعت نماز می نهاد.« رکعت است؛ از این رو

کــرده  احمــد )المســند: 94/4 ]58/5[( از طریــق عبــاد بــن عبــداهلل بــا ذکــر ســند روایــت 

ــر مــا درآمــد، نمــاز ظهــر را در مّکــه پیشــاپیش  گــزاردن ب ــرای حــج  ــه ب ی کــه معاو گاه  اســت: »آن 

مــا دو رکعــت نهــاد. ســپس بــه دار الّنــدوه رفــت. مــروان و عمــرو بــن عثمــان نــزد وی درآمدنــد 

کار پســرعمویت ]عثمــان[ را عیــب شــمردی؛ زیــرا او نمــاز را  گفتنــد: ›بدیــن ســان،  و بــه او 

کــه بــه مّکــه می آمــد، نمــاز ظهــر و عصــر و عشــا  گاه  گویــد: ›عثمــان آن  تمــام می خوانــد.‹ راوی 

ــه بیــرون می گشــت، نمــاز را می شکســت و آن  ــا و عرف ــه من را چهــار رکعــت می نهــاد و چــون ب

ــد.‹« ایــن  ــدگار می شــد، نمــاز را تمــام می خوان ــا مان ــه از حــج فراغــت می یافــت و در من ک گاه 

را ابن َحَجــر )فتــح البــاری بشــرح صحیــح البخــاری: 457/2 ]571/2[(؛ و شــوکانی )نیــل األوطــار: 260/2 

آورده انــد.  )]241-240/3[

کـه عثمـان بـه سـال 29 بـا مـردم  یـخ األمـم و الملـوک ]267/4[( و جـز او آورده انـد  طبـری )تار

کـرد؛ و ایـن نخسـتین خیمه ای بـود که او در منا برافراشـت.  حـج نهـاد و در منـا خیمـه ای برپـا 

گـزارد. واقـدی بـا ذکـر سـند از ابن عّبـاس آورده  کامـل  ی در آن جـا و نیـز در عرفـات، نمـاز را  و

ی  کـه مـردم آشـکارا در بـارۀ عثمان بر زبـان راندند، همین بـود که و اسـت: »نخسـتین سـخنی 

نمـاز را در منـا پیشـاپیش مـردم دو رکعـت می گـزارد و چـون بـه سـال ششـم حکومتـش رسـید، 

کار را بر او عیب شمردند  آن را چهار رکعت نهاد. پس چندین تن از صحابۀ پیامبر؟ص؟ این 

ی بودند، در این موضوع به چون و چرا پرداختند  که خواهان بسـیارگویی در بارۀ و کسـانی  و 

گفت: ›به خدا سـوگند! نه پیشـامدی تازه  ی درآمد و  که علی در زمرۀ دیگران نزد و گاه  تا آن 

کـه پیامبـرت؟ص؟ دو  گشـته اسـت. خـود مـن شـاهد بـودم  کهـن  رخ داده و نـه دوران پیامبـر، 
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کردنـد و خـود تـو نیـز در آغـاز حکومتـت ایـن  گـزارد و سـپس ابوبکـر و عمـر چنیـن  رکعـت نمـاز 

کار به چه دلیلـی بازمی گردد!‹ عثمان گفت: ›این کاری اسـت  کـه ایـن  گونـه نمـودی. ندانـم 

کرده ام.‹« که به رأی خویش 

کـه عثمـان در منا  از عبدالملـک بـن عمـرو بـن ابی سـفیان ثقفـی، از عمویـش نقـل شـده 

پیشـاپیش مـردم چهـار رکعـت نهـاد. کسـی نـزد عبدالّرحمـان بـن عـوف رفـت و گفـت: »آیا در 

نهـاد.«  رکعـت  چهـار  مـردم  بـا  ی  و نمی نمایـی؟  نصیحتـش  و  نمی کنـی  ورود  بـرادرت  کار 

گشـت تـا نـزد عثمـان درآمـد و بـه او  گـزارد و سـپس بیـرون  عبدالّرحمـان بـا یارانـش دو رکعـت 

گفـت:  نگـزاردی؟«  نمـاز  رکعـت  دو  خـدا؟ص؟  رسـول  همـراه  مـکان،  همیـن  در  »آیـا  گفـت: 

گفـت: »آری.« پرسـید: »آیـا  ابوبکـر دو رکعـت نمـاز نگـزاردی؟«  »آری.« پرسـید: »آیـا همـراه 

دو  خالفتـت  آغـاز  در  »آیـا  پرسـید:  »آری.«  گفـت:  نگـزاردی؟«  نمـاز  رکعـت  دو  عمـر  همـراه 

از مـن  ابومحّمـد؛  گفـت: »پـس ای  گفـت: »آری.« سـپس عثمـان  رکعـت نمـاز نگـزاردی؟« 

گذشـته  سـال  در  درشـت خو  مـردم  و  یمـن  حج گـزاران  از  برخـی  کـه  دادنـد  خبـر  مـرا  بشـنو! 

گفته انـد: ›فـرد مانـدگار نیـز نمـازش دو رکعـت اسـت؛ زیـرا امامتـان، عثمـان، دو رکعـت نمـاز 

می گـزارد.‹ ]افـزون بـر ایـن[ مـن در مّکـه خانـواده ای برگرفتـه ام. پـس ]بـه ایـن دو دلیـل[ نمـاز را 

کـه در مّکـه همسـری دارم   چهـار رکعـت نهـادم؛ زیـرا هـم بـر مـردم هراسـیدم و هـم بدیـن دلیـل 

گاه بدان سرکشـی می نمایم و پس از بازگشـت  کی هسـتم و  و در طائف نیز دارای اموال و امال

از مّکه، در آن جا می مانم.«

گفتـی  کـه  گفـت: »در این هـا عـذری بـرای تـو نیسـت. اّمـا ایـن  عبدالّرحمـان بـن عـوف 

خانـواده ای برگرفتـه ای، همسـر تـو در مدینـه اسـت و هـرگاه خواهـی او را از آن جـا بیـرون آوری 

کـه  کن باشـی، سـکونت دارد. و اّمـا ایـن  کـه تـو سـا ی در هـر جـا  یـا بـدان جـا درون سـازی. و

کـی داری؛ میـان تـو و طائـف بـه اندازۀ سـه شـب راه اسـت و تو از  گفتـی در طائـف امـوال و امال

کـه گویـی برخـی از یمنیـان و جـز ایشـان از حـج بازمی گردنـد و  مـردم آن جـا نیسـتی. و اّمـا ایـن 
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کـه اقامـت دارد، دو رکعـت نمـاز  کـه بـا آن  می گوینـد: ›ایـن پیشـوای شـما، عثمـان، اسـت 

می گـزارد.‹ رسـول خـدا؟ص؟ وحـی خـدا را درمی یافـت و اسـالم در آن روز میـان مـردم انـدک 

یافـت می شـد. در روزگاِر ابوبکـر و عمـر نیـز همیـن حکـم جریـان داشـت و سـپس پایه هـای 

گشـتند و بـاز هـم عمـر تـا هنـگام مـرگ، ]در منـا[ دو  گشـت و مسـلمانان بسـیار  اسـالم اسـتوار 

که خود بدان رسیده ام.« گفت: »این رأیی است  رکعت نماز با مردم نهاد.« عثمان 

گفـت:  او  بـه  ابن مسـعود  شـد.  روبـه رو  ابن مسـعود  بـا  و  آمـد  بیـرون  عبدالّرحمـان  پـس 

را دو رکعتـی  کـه نمـاز  کـه می دانیـم، دگرگـون سـاخت ]و پذیرفـت  را  »آیـا ]عثمـان[ آن چـه 

کـن!«  کنـم؟« گفـت: »بـه آن چـه می دانـی، عمـل  بخواَنـد[؟« گفـت: »نـه.« پرسـید: »پـس چـه 

کـه عثمـان چهـار رکعـت  کـردن شـّر اسـت. بـه مـن خبـر رسـید  گفـت: »اختـالف  ابن مسـعود 

گـزاردم.« عبدالّرحمان بن عوف گفـت: »به من هم  نهـاده؛ پـس مـن نیـز بـا یارانـم چهار رکعـت 

کنـون  گـزارد؛ اّمـا مـن بـا یارانـم دو رکعـت نمـاز نهـادم. لکـن ا ی چهـار رکعـت  کـه و خبـر رسـید 

ی چهـار رکعـت نهیـم.« گویـی؛ بـا و کـه تـو  همـان خواهـد شـد 

یخ  مم و الملوک طبری: 56/5 ]268/4[؛ الکامل فی الّتار
ُ
یخ األ )أنساب األشراف َبالُذری: 39/5؛ تار

یخ ابن خلدون: 386/2 ]588/2[( ابن اثیر: 42/3 ]244/2[؛ البدایة و الّنهایه: 154/7 ]173/7[؛ تار

نگاهی به رأی خلیفه

کـه هیـچ  کـه آن چـه ایـن مـرد انجـام داد، تنهـا بـر پایـۀ رأیـی بـود  گویـد: می بینیـد  امینـی 

که چون بیانشان  ی سه بهانه بود  کتاب یا سّنت نداشت و تنها سپر و پشتوانه ای از برهان و 

کـرد، عبدالّرحمـان بـن عـوف بـه بهتریـن گونـه آن هـا را باطـل نمـود. و ایـن پـس از آن بـود کـه در 

کـه بـا دّقـت در این هـا  یخـت. هـر  ورطـۀ انتقـاد افتـاد و همچـون غریقـی بدیـن بهانه هـا درآو

کـه فـرد نیرومنـد در فقاهـت بدیـن سـخنان زبـان نمی گشـاید، چـه  بنگـرد، تردیـد نمـی ورزد 

گـر تنهـا بـه همین سـبب که همسـرش از مّکه بود، می توانسـت  رسـد بـه پیشـوای مسـلمانان! ا

نمـازش را در سـفر تمـام بخوانـد، کـدام یـک از صحابـۀ مهاجـر همانند او نبود؟ پـس باید همۀ 
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کـه مسـافر  گونـۀ مطلـق واجـب شـده  کامـل می خواندنـد. اّمـا در شـریعت بـه  آنـان نمازشـان را 

نمـازش را شکسـته بخوانـد و همسـر نیـز در اختیـار مـرد اسـت و در سـفر یـا مانـدگاری از او 

کـه از آن هجـرت نمـوده  کـه زن بـه بـوم گاه خـود  ی می کنـد؛ پـس تنهـا بـه ایـن سـبب   دنبالـه رو

کـرده، نزدیـک شـود، آن زن، همسـرش را از حکـم مسـافر بـودن  و آن مـرد نیـز از آن جـا هجـرت 

بیرون نمی َبرد.

گویـد: »احمـد و بیهقـی  البخـاری: 456/2 ]270/2[(  البـاری بشـرح صحیـح  ابن َحَجـر )فتـح 

ی در منـا چهـار رکعـت  کـه چـون و کرده انـد و آورده انـد  سـخن عثمـان را بـا ذکـر سـند روایـت 

گـزارد، مـردم بـه رفتـارش اعتـراض کردنـد و او گفت: ›من چـون به مّکه آمدم، همسـری گرفتم 

گزینـد، در آن جـا نمـاز  کـه در سـرزمینی همسـر  کـه فرمود:“هـر  و از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

یانـش  فـرد مانـدگار را خواَنـد.”‹ اّمـا ایـن حدیـث، بریده سـند و ناصحیـح اسـت و برخـی از راو

که احتجاج به ایشـان روا نباشـد. آن چه این را رد می کند، آن اسـت که خود  کسـانی هسـتند 

پیامبـر؟ص؟ همـراه همسـرانش سـفر می نمـود و نمـازش را شکسـته می خوانـد.«

ی در منـا  گفتـه اسـت: »و ابن قّیـم ]زاد المعـاد: 129/1-130[ در شـمارش عذرهـای خلیفـه 

گزینـد یـا در آن جـا همسـری داشـته  گزیـد؛ و چـون مسـافر در جایـی بمانـد و همسـر  همسـر 

از پیامبـر؟ص؟ رسـیده و عکرمـة  ایـن زمینـه، حدیثـی مرفـوع  گـردد. در  باشـد، نمـازش تمـام 

کـه عثمـان بـا مـردِم منـا چهـار رکعـت  بـن ابراهیـم َاْزدی از ابوذئـاب، از پـدرش روایـت نمـوده 

گفـت: ›ای مـردم! چـون مـن بـه منـا درآمـدم، همسـری برگزیـدم؛ و از رسـول خـدا؟ص؟  گـزاْرد و 

گـزاَرد.‹ این  کـه چـون مـردی در جایـی همسـر گزینـد، نمـاز فـرد مانـدگار را در آن جا  شـنیده ام 

را امـام احمـد )المسـند: 62/1 ]100/1[( و نیـز عبـداهلل بـن زبیـر حمیـدی )المسـند: ]21/1[( روایـت 

ی  اّمـا بیهقـی آن را دارای عیـب شـمرده؛ زیـرا هـم سـندش بریـده اسـت و هـم و نموده انـد. 

گویـد: عکرمـة بـن ابراهیـم را ضعیـف می دانـد. ابوالبـرکات ابن تیمّیـه 

الکبیـر  یـخ  الّتار در  را  آن  بخـاری  زیـرا  نمـود؛  بازخواسـت  را  ایـن ضعـف  دلیـل  ›می تـوان  )152(
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]مـج50/7[ آورده و ضعیفـش نشـمرده، بـا ایـن که عادت دارد تـا از نقطه های ضعف روایت ها 

کـه چـون مسـافر  ی تصریـح نموده انـد  کنـد.‹ احمـد و ابن عّبـاس نیـز پیـش از و یـان یـاد  و راو

گردد. سـخن ابوحنیفه؟ضر؟ و ماِلک و اصحاب آن دو نیز همین  گزیند، نمازش تمام  همسـر 

کار عثمان شمرده اند.« که برای  است. و این نیکوترین عذری است 

گــر عثمــان در همــان زمــان نــزد همــگان ایــن اّدعــا را نمــوده بــود و در  گویــد: ا امینــی 

کــه البّتــه چنیــن نیســت _  کــه ازدواج نمــودن موجــب قطــع ســفر می شــود _  م بــود 
ّ
اســالم مســل

کنــد یــا ســخن گویان  کشــف  دیگــر ســخنی پنهــان نمی ماْنــد تــا ایــن باســتان کاو حیله گــر آن را 

گــر چنیــن بــود، چــرا صحابــه او را بــه انتقــاد  ی بتراشــند. ا بی اندیشــه ایــن عــذر را بــرای و

کــه بــه ایــن عــذر موّجــه فریــاد برداشــت، صدایــش را نشــنیدند یــا شــنیدند  گاه  گرفتنــد؟ آیــا آن 

گذشــت  و بهایــی برایــش نشــمردند؟ و یــا اصــاًل ایــن بیــان از زاده هــای مــادِر دروغ پــس از 

ــت؟ ــی اس روزگاران

وانگهـی ازدواج نـزد اهـل سـّنت جز با دو شـاهد عادل کامل نگـردد. از ابن عّباس روایت 

کـه ازدواج جـز بـا وجـود چهـار تن درسـت نباشـد: ولّی، دو شـاهد، و خواسـتگار. ]الّسـنن  شـده 

کـه ایـن نقدهـا را بـر عثمان وارد سـاختند،  الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 124/7-127 و 142[ پـس آن روز 

کنند؟ کجا بودند تا آن غوغا و هیاهو را از او دور  آن پایه های ازدواج خلیفه 

ی  ی چـه هنـگام بـا ایـن همسـر خیالـی ازدواج نمـود تـا موجـب قطـع سـفرش باشـد؟ و و

گر چنین کرده باشـد[ چگونه  کـدام جواز چنین کرد و ]ا کـه در جامـۀ احـرام بـه مّکـه درآمد، به 

همسـری  درآمـدم،  مّکـه  بـه  »چـون  می گویـد:  و  می نمایـد  آشـکار  را  زشـت  و  منکـر  کار  ایـن 

ی بر پایۀ سـخن کسـی که ایـن کار را حرام  گزیـدم.«؟ او بـا عمـره بـه تمّتـع درنیامـده بود _ زیرا و

گفتـه شـود میـان دو  کـه بـه تفصیـل خواهـد آمـد _ تـا  شـمرد، آن را جایـز نمی دانسـت؛ چنـان 

ی از هنگام ُمحِرم شـدن در مسـجد  گزید. پس و احرام و پس از پایان مناسـک عمره، همسـر 

بایـد  و  بـود  احـرام  در  منـا، همچنـان  در  پایـان مناسـک  از  پـس  احـرام  از  تـا درآمـدن  شـجره 
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گرفتـن مایـۀ  گـر همسـر  گرفتـه باشـد _ البّتـه ا کـه همسـر  کامـل می خوانـد  نمـازش را از هنگامـی 

کـه چنیـن نیسـت _ و او در اّیـام منـا و عرفات که همـراه حج گزاران  تمـام خوانـدن نمـاز باشـد؛ 

در حـال احـرام بـود، نیـز نمـازش را تمـام خوانـد!

گشـوده نگـردد؛ زیـرا خـود عثمـان از طریـق رسـول  کـه هرگـز  ایـن مشـکلی اسـت دیگـر 

نـه  کـه در حـال احـرام اسـت،  کـرده اسـت: »کسـی  خـدا؟ص؟ و در حدیـث صحیـح روایـت 

 همسـر می گزینـد و نـه او را همسـر می دهنـد و نـه خواسـتگاری می کنـد.« )موّطـأ ماِلـک: 321/1 
کتاب األّم شـافعی: 160/5 ]178/5[؛ مسـند احمد: 57/1 و 64 و 65  و در چاپی دیگر: 254/1 ]348/1[؛ 

الدارمـی: 38/2  و 117[؛ صحیـح مسـلم: 935/1 ]201/3[؛ سـنن   110 و  و 105  و 104   92/1[ و 68 و 73   

تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]632/1[؛   606/1 ابن ماجـه:  سـنن  ]169/2[؛   290/1 ابـی داوود:  سـنن  ]141/2[؛ 

نسائی: 192/5 ]376/2[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 65/5 و 66(

از مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن نقـل شـده اسـت: »کسـی که در احـرام باشـد، ازدواجش جایز 

ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 199/7[
ّ
گـر چنیـن کنـد، همسـرش را از او می سـتانیم.« ]الُمحل نیسـت و ا

کــه مــرد و زن بــه احــرام درآینــد،  گویــد: »مســأله: از هنگامــی  ــی: 197/7( 
ّ
ابن   َحــْزم )الُمحل

کننــد  کــه ازدواج  تــا طلــوع آفتــاب عیــد قربــان و درآمــدن وقــت رمــی جمــرۀ عقبــه، روا نیســت 

کســی بــرای ازدواج  کســی درآورد و یــا  کــه زیــر سرپرســتی او اســت، بــه ازدواج  کســی را  یــا مــرد، 

گیــرد، فســخ می گــردد؛  کــه پیــش از وقــِت یــاد شــده صــورت  خواســتگاری نمایــد. ازدواجــی 

ــده  ــد آم ــدی از آن پدی ــا فرزن ــده و ی ــیده ش کش ــه درازا  ــی ب ــا زمان ــزش در آن رخ داده ی ــواه آمی خ

گرفتــن و همســر دادن بــرای آن دو  باشــد و خــواه نــه. پــس چــون وقــِت یــاد شــده ســرآید، همســر 

گــردد.« جایــز 

کــه در  گــر مــرد یــا زنــی  گفتــه اســت: »ا ی بــه بیــان دلیــل ایــن حکــم پرداختــه و  ســپس و

گــردد؛ زیــرا رســول خــدا؟ص؟ فرمــوده اســت:  کننــد، نکاحشــان فســخ  احــرام هســتند، ازدواج 

گــر مــردی، زنــی  گــردد.‹ نیــز ا کــه قانــون مــا بــا آن مطابــق نیســت، رد  کاری انجــام دهــد  کــه  ›هــر 
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کــه ازدواج آن زن جــز  بــه ســبب بــه ازدواج درآوردن آن مــرد ]ماننــد ولــّی[  را بــه ازدواج درآوَرد 

کــه ایــن  کردیــم؛ و نیــز بــه ســبب آن  جایــز نباشــد، نکاحــش فســخ شــود، بــه دلیــل آن چــه یــاد 

ازدواج دادن، باطــل بــوده و آن ازدواج جــز بــه ایــن ازدواج دادن، درســت نمی شــده اســت؛ 

ــی، آن چــه بــه واســطۀ چیــز دیگــری تحّقــق می یابــد، محّقــق 
ّ
کل زیــرا بــه عنــوان قاعــده ای 

گــر کســی در ایــن مّدت خواســتگاری  نمی شــود مگــر آن چیــز دیگــر، صحیــح واقــع شــود. و اّمــا ا

ــرد[  ــس از احــرام صــورت پذی ــه پ ــا ازدواج حاصــل از آن ]     ک ــاه انجــام داده، اّم گن کاری  کنــد، 

کســی خواســتگاری  گاه  باطــل نیســت؛ زیــرا خواســتگاری در اصــل ازدواج درون نیســت. 

گاه ازدواج بــدون  کــه خواســتگاری اش را نپذیرنــد _ و  گاه  می کنــد و ازدواج رخ نمی دهــد _ آن 

گویــد: ›خــود را بــه ازدواج مــن  کــه مــردی بــه زنــی  گونــه  خواســتگاری صــورت می پذیــرد؛ بدیــن 

گویــد: ›مــن نیــز رضایــت دارم.‹ و ولــّی  گویــد: ›آری؛ چنیــن می کنــم.‹ و آن مــرد  درآور!‹ و او 

کار را اذن دهد.« نیز این 

کـه ازدواج در حـال احـرام  کسـی پرداختـه  ی بـا نیکوتریـن بیـان بـه رّد اّدعـای  سـپس و

را جایـز شـمرده؛ پـس بـدان بنگریـد. امـام شـافعی نیـز در کتـاب األّم )160/5 ]178/5[( در بـارۀ 

همیـن مطلـب، سـخنی پردامنـه و هماننـد همیـن بیـان دارد؛ بـدان نیـز بنگریـد.

کتـاب یـا دلیـل سـّنت، ابوحنفیـه و ماِلـک حکـم  کـدام آیـه از  کاش می دانسـتم بـر پایـۀ 

کرده انـد کـه مسـافر هـرگاه در جایـی همسـر گزینـد، بایـد نمـازش را کامـل بخوانـد؛ و احمـد نیـز 

کـه ابن قّیـم ]زاد المعـاد: 130/1[ اّدعـا نمـوده اسـت! ایـن در  بـدان تصریـح نمـوده اسـت؛ چنـان 

کـه سـّنِت ثابـت شـدۀ رسـول خـدا؟ص؟ بـر خـالف ایـن اسـت و همـۀ مهاجـران  حالـی اسـت 

کـه شـنیدید _ بـوم گاه  کـه ایـن شـهر _ چنـان  نیـز در مّکـه نمـاز خویـش را می شکسـتند، بـا آن 

کـه  ابراهیـم  بـن  روایـت عکرمـة  نیسـت جـز  اینـان چیـزی  پشـتوانۀ سـخن  بـود.  همسرانشـان 

بیهقـی آن را دارای عیـب دانسـته و ابن َحَجـر نیـز آن را ناصحیـح شـمرده؛ چنـان که گذشـت. 

]کتـاب  نسـائی  نباشـد.«  اعتبـاری  را  »عکرمـه  گفته انـد:  ابـوداوود  و   ]171/4 یـخ:  ]الّتار یحیـی 
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الّضعفـاء و المتروکیـن: ص194[ او را ضعیـف و غیـر ثقـه خوانـده اسـت. عقیلـی ]الّضعفـاء الکبیـر: 

گفتـه اسـت:  المجروحیـن: 188/2[  ]کتـاب  ابن  ِحّبـان  و  پریشـان شـمرده  را  377/3[ حدیثـش 

کـه در خبرهـا دسـت می بردنـد و بـرای روایت هـای بی سـند، سندسـازی  کسـانی بـود  ی از  »و

ی روا نباشـد.« یعقـوب حدیثـش را  می نمودنـد و آن را بـه پیامبـر می رسـاندند؛ و احتجـاج بـه و

کـم او را غیـر قـوی شـمرده و ابن جـارود و ابن شـاهین  زشـت و ناهنجـار دانسـته و ابواحمـد حا

کرده انـد. )لسـان المیـزان: 182/4 ]210/4[( در شـمار ضعیفـان از او یـاد 

ــا فتــوا  ــی ب کرامــت خلیفــه را پــاس دارنــد، حّت کــه  آری؛ ایــن پیشــوایان را خــوش افتــاده 

دادن بــه چیــزی جــز آن چــه خداونــد نــازل فرمــوده اســت؛ و ایــن را هماننــْد بســیار باشــد! در 

کــردن  کتــاب و ســّنت را هنــگام بحــث  قســمت های آینــده، بخشــی مهــم از فتواهــای دور از 

ــۀ ســاختگی را  ــم ایــن بهان کــه ابن قّی ــۀ شــگفتی اســت  کــرد. بســیار مای ــاد خواهیــم  از آن هــا ی

کــه یــاد  کــه همــۀ ایــن نقدهــا و ایرادهــا  کار عثمــان شــمرده اســت؛ حــال آن  بهتریــن عــذر بــرای 

ی؛ پــس گمانتان بــه عذرهای  کردیــم، آن را دربرگرفتــه اســت! ایــن اســت وضــع بهتریــن عــذر و

دیگر چیست؟

کـی بـوده؛ ایـن مـرد از مـردم مّکـه اسـت و  ی در طائـف دارای امـوال و امال کـه و و اّمـا ایـن 

ی و طائـف منزل هـای بسـیار فاصلـه  از آن جـا هجـرت نمـوده، نـه از مـردم طائـف؛ و میـان و

کـه نمـاز را در آن هـا تمـام می نهـاد _  کـه در مّکـه یـا خـود منـا و عرفـات _  گیریـم  بـوده اسـت. 

کـی داشـت؛ تنهـا بـه سـبب داشـتن مـال در جایـی، نمی تـوان در آن جـا نمـاز را  امـوال و امال

کـه انسـان زمانـی ]قابـل توّجـه[ در آن جـا بماَنـد. در سـال فتـح مّکـه،  تمـام خوانـد، مگـر ایـن 

ی نمـاز شکسـته خواندنـد و در حـج همـراه ابوبکـر نیـز چنیـن  اصحـاب پیامبـر؟ص؟ همـراه و

کـه شـماری از ایشـان در مّکـه دارای یـک یـا چنـد خانـه و خویشـاوندانی بودنـد؛  کردنـد؛ بـا آن 

گویـد: »اصحـاب  ی )کتـاب األّم: 165/1 ]187/1[(  گـزارش نمـوده اسـت. و کـه شـافعی  چنـان 

گزاردنـد  ی نمـاز شکسـته   رسـول خـدا؟ص؟ در سـال فتـح مّکـه و نیـز در حـّج پیامبـر، همـراه و
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کـه شـماری از ایشـان دارای یـک یـا چنـد خانـه  کردنـد؛ حـال آن   و در حـّج ابوبکـر نیـز چنیـن 

و خویشـاوندانی در آن جـا بودنـد. از جملـه، ابوبکـر در مّکـه دارای خانـه و خویشـاوندانی بـود. 

عمـر خانه هـای بسـیار در ایـن شـهر داشـت. عثمـان هم دارای خانـه و خویشـانی در مّکه بود. 

ی فرمان داده باشـد تا نمازش  مـن هیـچ یـک از ایشـان را نمی شناسـم که رسـول خدا؟ص؟ بـه و

ی در هنـگام درآمـدن بـه مّکه، نمازش را تمام نمی نهاد و آنان نیز  پس  را کامـل بگـزارد. خـود و

کـه در مّکـه  گشـته، آن اسـت  از آن حضـرت؟ص؟ چنیـن نمی کردنـد. آن چـه از ایشـان ثبـت 

کرده است. نماز شکسته می گزاردند.« بیهقی )الّسنن الکبرٰی: 153/3( از همین مطلب یاد 

کـه بـه احـکام  ی بیـم داشـت تـا حج گـزاران یمـن و مـردم درشـت خوی  کـه و و اّمـا ایـن 

عـادت نکـرده بودنـد، بگوینـد: »نمـاز فـرد مانـدگار دو رکعت اسـت و این پیشـوای مسـلمانان 

گونـه نمـاز می گزارد.« سـزاوارتر بود که چنیـن چیـزی در روزگار پیامبر رعایت  کـه همیـن  اسـت 

گوششـان نخـورده بـود. نیـز  کـه مـردم هنـوز تازه مسـلمان بودنـد و شـماری از احـکام بـه  گـردد 

کـه در روزگار ابوبکـر و عمـر چنین شـود. اّما رسـول خدا؟ص؟ ایـن را رعایت ننمود،  سـزاوارتر بـود 

ی کردنـد  ی دنبالـه رو پـس از آن کـه حکـم نمـاز حاضـر و مسـافر را بیـان نمـود. پـس از او نیـز از و

گـزارد و سـپس فرمـود: »ای  و خـود آن حضـرت؟ص؟ در اّیـام اقامتـش در مّکـه، دو رکعـت نمـاز 

ایـن  مـردِم  فرمـود: »ای  یـا  و  مـا مسـافر هسـتیم.«  زیـرا  یـد؛  تمـام بگزار نمـاز  مـردم مّکـه! شـما 

کـه مـا مسـافریم.« )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 136/3 و  سـرزمین! شـما چهـار رکعـت نهیـد؛ 

157؛ سـنن ابـی داوود: 191/1 ]9/2[؛ أحـکام القـرآن جّصـاص: 310/2( پـس آن حضـرت؟ص؟ آن چیـز را 

یـد، از میـان ُبـرد. پـس  کار، از آن بیـم می ورز کـه خلیفـه در عذرتراشـی اش پـس از انجـام ایـن 

ی ننمـود  کـه پیامبـر؟ص؟ همـواره در سـفرهایش انجـام مـی داد، از او پیـرو چـرا خلیفـه در کاری 

کـر؛ آیا آموختن  ی را نگرفـت؟ نـه بـر زبان هـا بنـد بـود و نه گوش ها  و بـا آن بیـان روشـن، دنبـال و

به نادان واجب است یا دگرگون ساختن حکم ثابت به سبب جهل آن نادان؟

گر می خواسـت آن نابخردان را از نادانی در بارۀ چهار رکعت بودن نماز  وانگهی خلیفه ا
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در شـریعت برهانـد، ایشـان را در نادانـی بـه حکـم نمـاز مسـافر افکْنـد؛ پـس آمـوزش عملـی اش 

برانگیختـن بـه جهـل بـود؛ حـال آن کـه تعلیم واجـب باید به صورت اسـتمرار عملی بر احکام 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در مّکـه انجـام داد، آن سـان  ثابـت شـریعت همـراه بـا بیـان باشـد؛ چنـان 

گفـت: »ای مـردم  کـه گذشـت. عمـر نیـز چـون بـه مّکـه درآمـد، بـا مـردم دو رکعـت نمـاز نهـاد و 

یـد؛ زیـرا مـا مسـافریم.« بیهقـی نیـز هماننـد ایـن را از ابوبکـر  مّکـه! شـما نمازتـان را تمـام بگزار

ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 18/5؛ 
ّ
کـرده اسـت. )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 126/3 و 157؛ الُمحل روایـت 

موّطـأ ماِلـک: 126/1 ]402/1[(

ی تنـگ گرفت، بیان  کـه چـون عبدالّرحمان بن عـوف بر و ایـن بـود حّجت هـای خلیفـه 

کـه عبدالّرحمـان بـا نقـد ایـن بهانه هـا او را در  نمـود؛ اّمـا بـه سـوی خـودش بازغلتیـد. از آن جـا 

کـه بـه نظـرم  کـه بگویـد: »ایـن رأیـی بـود  تنگنـا افکنـد، چـاره ای بـرای خلیفـه نمانـد، جـز ایـن 

ی را بـه  ی درآمـد و حّجت هـای و کـه چـون مـوالی مـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـر و رسـید.« چنـان 

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! نـه پیشـامدی تـازه رخ داده و نـه از روزگار پیامبـر  گرفـت،  چالـش 

کـه بـه  گفـت: »ایـن رأیـی بـود  ی درمانـد و  دیرزمانـی گذشـته اسـت ... .« و خلیفـه از پاسـخ و

نظـرم رسـید.«

کار نوظهـورش بـه پایـان رسـید و پـس از  کـه بهانه هـای عثمـان در توجیـه  در ایـن جـا بـود 

کـه بـه نظـرم رسـید.« اّمـا  کـه بگویـد: »رأیـی بـود  رسـوا شـدنش، چـاره ای جـز ایـن برایـش نمانـد 

کـه از خانۀ عنکبوت  ی بهانه های دیگر برایش تراشـیدند  ایـن مـرد یارانـی داشـت کـه پـس از و

ی منتقدانش بپاشـد.  سسـت تر اسـت و خـود خلیفـه بدان هـا ره نیافـت تـا چون غبـاری در رو

کـه پیشـین بـرای پسـین بـر جـا می نهـد! از آن بهانه ها اسـت: اّمـا چـه بسـا چیزهـا 

1. در زمـان عثمـان، منـا دارای بناهـا گشـته و بـه صـورت آبادی درآمده و خانه های بسـیار 

در آن پدیـد آمـده بـود؛ اّمـا در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ چنیـن نبـود، بلکـه جایـی بـود خالـی؛ و 

گفتنـد: »ای رسـول خـدا! آیـا بـرای خـود سـرایی در منـا نمی سـازی تـا  از همیـن روی، بـه وی 
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سـایبانی داشـته باشـی کـه از گرمـا رهایـی ات بخشـد؟« و او فرمـود: »نـه؛ منا جایی اسـت برای 

کـه پیش تـر رسـیده اند ]و نبایـد از پیـش در آن جـا بـرای خـود جایـی  کسـانی  فروافکنـدن بـاِر 

ذخیـره کـرد[.« پـس عثمـان چنیـن تأویـل نمـود که شکسـته خوانـدن نماز تنهـا در حـال گذر از 
ایـن مـکان ]و نـه مانـدن در آن[ بـوده اسـت.1

کـه بسـیار شـدن خانه هـا و بـه صـورت آبـادی درآمـدن جایـی، چـه ارتباطـی با  مـن ندانـم 

حکـم شکسـته و تمـام خوانـدن نمـاز دارد! آیـا سـفر تنهـا در بیابان ها و دشـت ها تحّقق یابد، و 

کـه قصـد اقامـت در آن ها نشـود؟ این حکمی اسـت  نـه در آبادی هـا و شـهرها حّتـی هنگامـی 

ک تحّقـق سـفر و  کـه مقصـود شـریعت را درنیابـد و مـال شـگفت انگیز و فتوایـی اسـت از کسـی 

کـه شکسـتن و تمـام خوانـدن نمـاز در پـی آن دو آیـد، نداند. وانگهی رسـول خدا؟ص؟  حضـر را 

در اّیـام ماندنـش در مّکـه و خیبـر، نمـاز را شکسـته خوانـد؛ حـال آن که مّکه مـادِر آبادی ها بود 

ی در سـفرهایش چنین  و خیبر قلعه ها و دژهایی اسـتوار و آبادی ها و روسـتاهایی داشـت. و

گاهـی نیـز در آن فـرود  گاه بـه آبـادی ای برمی گذشـت و  کـه در ایـن سـفرها،  می نمـود؛ حـال آن 

می آمد.

یـــج چنیـــن  گهانـــی رخ ندهـــد و بـــه تدر افـــزون بـــر ایـــن، آبـــادی شـــدن جایـــی بـــه صـــورت نا

ــون  ــد و آن را دگرگـ ــته دیـ ــم را بایسـ ــر حکـ ــه تغییـ ــج، خلیفـ یـ ــن تدر ــد از ایـ ــدام حـ کـ ــردد. در  گـ

ســـاخت؟ مـــن ندانـــم!

انجـام  از  پـس  »مهاجـر  اسـت:  فرمـوده  پیامبـر؟ص؟  و  مانـد؛  منـا  در  روز  سـه  عثمـان   .2

کسـی را مقیـم  ی چنیـن  مناسـک خـود در مّکـه، سـه روز در آن جـا مقیـم می شـود.« پـس و

خوانـده؛ و مقیـم جـز مسـافر اسـت.2 در عبـارت مسـلم ]الّصحیـح: 159/3[ آمـده اسـت: »مهاجـر 

دنّیـة تألیـف زرقانـی )24/2( _ آورده و آن را در 
ّ
1. ایـن را ابن قّیـم )زاد المعـاد ]129/1[( _ در حاشـیۀ شـرح المواهـب الل

کوتـاه باطـل شـمرده اسـت. سـخنی 

دنّیـة تألیـف زرقانـی )24/2( _ آورده و آن را در 
ّ
2. ایـن را ابن قّیـم )زاد المعـاد ]129/1[( _ در حاشـیۀ شـرح المواهـب الل

کوتـاه باطـل شـمرده اسـت. سـخنی 
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پـس از انجـام دادن مناسـکش، سـه روز در مّکـه درنـگ می کنـد.« و عبـارت بخـاری چنیـن 
گردد.«1 که پس از بازگشت، سه روز در مّکه مقیم  است: »مهاجر را رسد 

ک قطـع شـدن سـفر ایـن نیسـت کـه واژۀ اقامـت در بـارۀ کسـی صـدق کنـد؛ زیـرا این  مـال

تمـام  ک  مـال کـه  نمـوده  حکـم  شـریف  سـّنت  اسـت.  شـرعی  بلکـه  نیسـت،  لغـوی  مسـأله 

کم تـر از آن بمانـد، بایـد  کسـی  گـر  خوانـدن نمـاز در سـفر، مانـدن بـه انـدازه ای معّیـن اسـت و ا

رسـول  چـه  آن  از  آن،  بـا  تـا  نیسـت  ویـژه  حکمـی  دارای  مّکـه  بخوانـد.  شکسـته  را  نمـازش 

کـه تراشـندۀ ایـن بهانـه بدان  گـردد. مـراد از اقامـت در حدیثـی  خـدا؟ص؟ سـّنت نمـود، عـدول 

چنـگ زده، درنـگ کـردن مهاجـر در مّکـه بـه سـبب پیشـینه ها و دلبسـتگی ها و خویشانشـان 

کـه موضـوِع حکـم تمـام خواندن نماز اسـت.  در ایـن سـرزمین بـوده اسـت و نـه اقامـت شـرعی 

که در صحیح مسـلم )260/1 ]141/2[( و صحیح البخاری )153/2 ]367/1؛ 1564/4[( آمده،  چنان 

ی تألیـف ابن   َحْزم: 
ّ
کـه در جـز  آن ]الُمحل رسـول خـدا؟ص؟ ده روز در مّکـه اقامـت نمـود _ و آن سـان 

کـه مهاجـر، و نـه  27/5[ آمـده، بیـش از ده روز _ و بـاز هـم نمـازش را شکسـته خوانـد. پـس ایـن 

کـه بـه مّکـه وارد می شـود، سـه روز در آن جـا درنـگ می کنـد و چنیـن حکمـی تنهـا از  دیگـران، 

گذشـت _ نشـانگر  یـاد شـده  بـه صراحـت در عبارت هـای  کـه  آِن ایـن شـهر اسـت _ چنـان 

کـه با هجرت از وطنش  کـه گفتیـم و فقیه را نرسـد که تنها برای مهاجری  همیـن معنـی اسـت 

ک قطـع سـفر بشـمارد. خود  اعـراض نمـوده، سـه روز مانـدن را بـه طـور خـاص در ایـن شـهر مـال

که بیش از سـه روز _ خواه  رسـول خدا؟ص؟ در حّجة الوداع در مّکه نماز را تمام نخواند، با آن 

کم و بیش تر شد _ در آن جا ماند. به ده روز رسید و خواه 

وانگهــی شــافعی و ماِلــک و یارانشــان و دیگــران بــا همیــن لفظ هــای یــاد شــده دلیــل 

کــه مکــروه  کــردن مهاجــر در مّکــه بــه انــدازۀ ســه روز، از مانــدن در آن جــا  کــه درنــگ  آورده انــد 

گفته انــد: رســول خــدا بــرای مهاجــران مکــروه  گشــته اســت. اینــان  شــمرده شــده، اســتثنا 

1. لفظ های این حدیث در تاریخ بغداد خطیب )267/6-270( یاد شده است.
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کــه وطــن ایشــان بــوده و از آن رانــده شــده بودنــد.  کــه در مّکــه بماننــد؛ یعنــی جایــی  می شــمرد 

ــمرد.  ــاح ش ــان مب ــک، برایش ــردن مناس ــان ب ــس از پای ــردن در آن را پ ک ــگ  ــه روز درن ــپس س س

کار  کــه ســه روز یــا بیش تــر در مّکــه بمانــد و در ایــن  گویــد: »بــرای مســافر جایــز اســت  ابن   َحــْزم 

کــه پــس از پایــان مناســکش، بیــش از ســه روز  کراهــت دارد  کراهتــی نیســت؛ اّمــا بــرای مهاجــر 

کــه تنهــا از آِن مهاجــر  ــی تألیــف ابن   َحــْزم: 24/5[ پــس ایــن حکــم 
ّ
کنــد.« ]الُمحل  در مّکــه درنــگ 

کجا؟ کنندۀ سفر  کجا و اقامت قطع  و آن هم در مّکه است، 

گـر ایـن، عـذر خلیفـه بـود، بایـد در مّکـه نمـاز را تمـام می خوانـد، نـه در منـا و  وانگهـی ا

گزارد! ی در این دو جا نماز را تمام  که و عرفه؛ حال آن 

گزیـدن در منـا داشـت و می خواسـت آن جـا را سـرای  3. عثمـان قصـد اقامـت و وطـن 

گـزارد؛ اّما سـپس تصمیمش بر  ی، نمـاز خویـش را در آن جـا تمـام  خالفـت سـازد. از همیـن رو

که به مدینه بازگردد. آن شد 

گاه گشـته؛ حال آن که کسـی  ایـن تأویل گـر گویـا از ورای پـرده ای نـازک بـه جهـان غیب آ

جـز خـدا غیـب را ندانـد! تصمیمـی همانند این، و نیز  بازگشـت از آن را کسـی جز خود آن فرد 

گاه سـازد، نمی دانـد. دانسـتید کـه چـون خلیفـه در تنگنـای نقـد  و یـا کسـی کـه خـودش او را آ

گـر مـی آورد، راه گریـزی برایـش  کـه ا افتـاد، ایـن را در شـمار بهانه هـای خویـش نیـاوْرد؛ حـال آن 

گذشـت  گـرد آوردن آن بهانه هـای سسـت بهتـر بـود. اّمـا صاحـب ایـن اّدعـا پـس از  بـود و از 

دیرزمانـی، ایـن عـذر را کشـف نمـوده؛ پـس زنـده باد کشـف و شـهود!

کسـی بتوانـد بـدون رایزنـی بـا هیـچ یـک از صحابـۀ بـزرگ  کـه   بسـیار دشـوار و بعیـد بـود 

کـه برهـه ای دراز بـه طـول می انجامـد، پایتخـت دولـت اسـالمی را تغییـر  و انجـام مقّدماتـی 

کاری  ی آوَرد، همچـون  دهـد و پـس از هجـرت، بـه بازگشـت بـه سـرزمین نخسـت خویـش رو

گـردد! کـردن تحّقـق یابـد و بـا همـان، فسـخ  کـه تنهـا بـا نّیـت  بـس سـاده 
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األوطـار:  )نیـل  شـوکانی  و   )]571/2[  457/2 البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  )فتـح  ابن َحَجـر 

کـه عثمـان از آن  کـه عبدالـّرّزاق از َمْعَمـر، از ُزْهـری روایـت نمـوده  260/3 ]241/3[( آورده انـد 

کـه این  کـه پـس از حـج، بنـای اقامـت داشـت. در پاسـخ گفته انـد  گـزارد  ی نمـازش را تمـام  رو

روایت مرسـل اسـت و نیز آن سـخن جای تأّمل؛ زیرا اقامت در مّکه برای مهاجران حرام بوده 

کـه خـود عثمـان جـز  بـر  پشـت شـترش، خانـۀ خـدا را وداع نمی نمـود   و در خبـر صحیـح آمـده 

یـخ  کـه از هجرتـش بازنگـردد. نیـز در تار و در بیـرون رفتـن از مّکـه شـتاب می کـرد، از بیـم آن 

گفـت: »شـترانت را سـوار شـو و بـه مّکـه  ی را محاصـره نمودنـد، مغیـره بـه او  کـه چـون و آمـده 

گفـت: »هرگـز از سـرای هجرتـم جـدا نشـوم.« گـرد!« و او  رهسـپار 

نیـز ابن قّیـم )زاد المعـاد: 25/2 ]129/1[( وجهـی دیگـر در باطـل سـاختن ایـن شـبهه آورده 

کـه می توانیـد بـدان بنگریـد. اسـت 

4. عثمـان پیشـوای مـردم بـود؛ و پیشـوا هـر جـا فرود آیـد، همان جا محـّل کار و حکومت 

او و در حکم وطنش اسـت.

گشــته و نــه بــر پایــۀ  ک حکــم شــریعت از ســوی خــود دیــن بیــان  گویــد: مــال امینــی 

ــکام  ــمول اح ــان مش ــۀ یکس گون ــه  ــازار ب ــه و ب کوچ ــردم  ــوا و م ــده! پیش ــیده ش ــاِت تراش مالحظ

ــه و الگــوی  ــا نمون ی از قانون هــای دیــن ســزاوارتر اســت ت ــرای پیــرو ــی پیشــوا ب هســتند؛ و حّت

ی در ســرزمین ها یــا در  کــه همــگام بــا جــاری شــدن ســلطۀ و گیــرد. درســت اســت  مــردم قــرار 

همــۀ جهــان، حکمرانــی و والیــت او نیــز جــاری می گــردد؛ اّمــا تکلیــف شــرعی بــه ایــن جریــان 

ــی اقامــت 
ّ
گــر در محل وابســته نیســت، بلکــه بــه تحّقــق میزان هــای شــرعی بســتگی دارد. پــس ا

گــر قصــد اقامــت ننمایــد، در حکــم مســافر اســت.  گــردد؛ و ا نمایــد، حکــم اقامــت بــر او جــاری 

کــه پیشــوای مطلــق همــۀ آفریــدگان بــود، در ســفرهایش نمــاز را شکســته  رســول خــدا؟ص؟ 

کــه در مّکــه یــا منــا یــا عرفــات و یــا جــز  آن، نمــاز  را چهــار  می خوانــد و بــه او نســبت نداده انــد 

رکعتــی خوانــده باشــد؛ بلکــه از آن چــه بــرای همــۀ اّمــت ســّنت نمــوده بــود، خــودش نیــز  
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ــر )فتــح البــاری بشــرح صحیــح البخــاری: 456/2  ــم در زاد المعــاد و ابن َحَج ــرد. ابن قّی ی می ک پیــرو
]570/2[( این عذر را با همین منطق رد نموده اند.

افـزون بـر ایـن، چنـان کـه در همیـن کتـاب )ص107( گذشـت، پیامبر بزرگـوار و ابوبکر و عمر 
ید؛  بـن خّطـاب بـا صـدای بلنـد گفتـه بودنـد: »ای مـردم مّکـه! شـما نماز خویـش را تمـام بگزار
کـه حکـِم شکسـته و تمـام خوانـدن نمـاز، خـود پیامبـر  کـه مـا مسـافریم.« ایـن نشـان می دهـد 

کـه را پـس از او بـر کرسـی خالفـت نشـیند، دربرمی گیـرد. گرامـی و هـر 

کـه در میـان  ی بایسـته بـود  ی بدیـن سـبب بـوده، بـر و گـر چهـار رکعـت خوانـدن و نیـز ا
کـه ایـن مقـام را  کـرده و دیگـران  کـه تنهـا بـه دلیـل پیشـوا بودنـش چنیـن  مـردم بانـگ بـرآوَرد 
باطـل  و  نادانـی  بـه  مـردم  برانگیختـن  ی،  و کار  وگرنـه  بگزارنـد؛  نمـاز  شکسـته  بایـد  ندارنـد، 
کـه چنیـن بانگـی برنیـاورده   سـاختن نمازشـان، بـه سـبب وانهـادِن بیـان بـوده اسـت. حـال 
که چنین قصدی  کار خود را با این عذر موّجه نشـمرده، درمی یابیم  و در پاسـخ منتقدانش، 
نداشـته اسـت. نیـز صحابـۀ پیـرو او کارش را بـا ایـن عـذر توجیـه ننمودند؛ بلکه تنهـا برای دور 
گذشـت _  کتـاب )ص99 و 102(  کـه در همیـن  کردنـد _ چنـان  ی   کـردن شـّر اختـالف، از او پیـرو

ی در نظر ایشان درست نبوده است. کار و که  و این نشان از آن دارد 

که  همانند همین بهانه را در بی ارزشی و پستی، برای اّم المؤمنین عایشه تراشیده اند 
ی مادر مؤمنان بوده و هر جا منزل  که و نمازش را در سفر چهار رکعت خوانده، با این عذر 

گزیند، وطنش به شمار آید. این سخن را ابن قّیم )زاد المعاد: 26/2 ]129/1[( یاد نموده است.

ــادرِی وی از پـــدرِی رســـول  ــود، پـــس بایـــد مـ ــژه ای بـ ــر اّم المؤمنیـــن را چنیـــن حکـــم ویـ گـ ا
ـــا رســـول  خـــدا؟ص؟ برگرفتـــه شـــده باشـــد؛ و تحّقـــق حکـــم بـــرای اصـــل، ســـزاوارتر از فـــرع اســـت. اّم
ـــا چنیـــن  کـــه حکـــم خـــدا ب ـــزارد. ســـاده نیســـت  خـــدا در همـــۀ ســـفرهایش دو رکعـــت نمـــاز می گ
کـــه بـــا یکـــی از احـــکام دیـــن بـــر پایـــۀ رأی خویـــش  گـــردد و بـــرای هـــر  بهانه هـــای بی ارزشـــی دگرگـــون 

ــد،  ــه، مخالفـــت نمایـ کار برانگیختـ ــن  ــه او را بدیـ کـ ــی1  ــا سیاســـت غیردینـ ــود یـ ــتباه خـ ــا اشـ یـ

ـف، »سیاسـة زمنّیـة« بـه معنـای سیاسـت الئیـک یـا همـان عرفـی و 
ّ
گویـا مـراد مؤل کـه  1. در متـن »سیاسـة وقتّیـة« آمـده 

دنیایـی و غیـر دینـی باشـد. )ن.(
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کـــه چنیـــن ســـخنان پســـتی  عـــذری تراشـــیده شـــود؟ شـــگفتی مـــن از ایـــن عاِلمـــان پایـــان نـــدارد 

ــرای  ــانه هایی بـ ــون افسـ ــوده و همچـ ــن نمـ ــا تدویـ کتاب هـ ــا را در  ــاده و آن هـ ــان افتـ خوشایندشـ

آیندگان نهاده اند که مایۀ استهزا است!

5. شکسته خواندن نماز برای مسافر، اختیاری است و نه اجباری.

ِضـره: 151/2 ]89/3[( گفته اسـت:  یـاض الّنَ ایـن را گروهـی یـاد کرده انـد و محـّب طبـری )الّر

کـه شکسـته خوانـدن  کسـانی بـود  ی در زمـرۀ  کار، آشـکار اسـت؛ زیـرا و »عـذر عثمـان در ایـن 

ی  ی پیرو نمـاز را در سـفر  واجـب نمی داننـد.« شـارحان صحیـح البخـاری نیز در این سـخن از و

کـه ایـن بـا نصـوص شـریعت و خبرهـای رسـیده از پیامبـر و سـّنت شـریِف  کرده انـد؛ حـال آن 

کنـون نمونه هایـی از آن ها  ک و نیـز سـخنان صحابـه ناسـازگار اسـت. ا ثابـت شـده از رسـول پـا

را یـاد می کنیـم:

یـک( از عمـر نقـل شـده اسـت: »نمـاز سـفر دو رکعـت اسـت و نمـاز جمعـه و عیـد دو 

گفتـه اسـت.« در عبـارت دیگـر، آمـده  کـه محّمـد  کامـل و ناشکسـته اسـت؛ چنـان  رکعـت 

گفتـه اسـت.« کـه پیامبـر  اسـت: »چنـان 

تألیـف نسـائی:  الکبـرٰی  الّسـنن  ابن ماجـه: 329/1 ]338/1[؛  )مسـند احمـد: 37/1 ]62/1[؛ سـنن 

 309 و   308/2 جّصـاص:  القـرآن  أحـکام  199/3؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]584/1[؛   118/3

ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 265/4؛ زاد المعـاد ]128/1[ _ در حاشـیۀ شـرح المواهـب: 21/2 _ . 
ّ
]252/2[؛ الُمحل

گفته است: »این حدیث از عمر، ثابت است.«( ی  و

دو( از َیْعلـی بـن امّیـه نقـل شـده اسـت: »از عمـر بـن خّطـاب در بـارۀ ایـن آیـه پرسـیدم: 

گر مردم در امنّیت به سـر برند،  گفتم: ›ا کنید�‹ ]نسـاء/101[ و  کوتاه  که نماز را  ›گناهی بر شـما نیسـت 

همیـن حکـم جـاری اسـت؟‹ عمـر گفـت: ›مـن نیز از آن چه مایۀ شـگفتی تو شـد، در شـگفت 

گشـتم؛ پس از رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ آن پرسـیدم و او فرمود:“این بخششـی اسـت که خداوند 

بـر شـما ارزانـی داشـته؛ پـس بخشـش او را بپذیرید!”‹«
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ابـی داوود: 187/1 ]3/2[؛ سـنن ابن ماجـه: 329/1  )صحیـح مسـلم: 191/1 و 192 ]138/2[؛ سـنن 

]339/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 116/3 ]583/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 134/3 و 141؛ 

ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 267/4(
ّ
أحـکام القـرآن جّصـاص: 308/2 ]252/2[؛ الُمحل

سـه( از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ هـرگاه از ایـن شـهر بیـرون 

کـه بـه مدینـه بازمی گشـت.« در عبـارت دیگـر،  گاه  می رفـت، بـر دو رکعـت نمی افـزود تـا آن 

چنیـن اسـت: »بـا رسـول خـدا همـراه بودم و ندیدم که در سـفر بـر دو رکعت نمـاز بیفزاید ... .«

)مسـند احمـد: 45/2 ]137/2[؛ سـنن ابن ماجـه: 330/1 ]339/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 

شـرح  حاشـیۀ  در   _  ]129/1[ المعـاد  زاد  ]254/2[؛   310/2 جّصـاص:  القـرآن  أحـکام  ]588/1[؛   123/3

ی ایـن حدیـث را صحیـح شـمرده اسـت.( دّنّیـه تألیـف ُزرقانـی: 29/2 _ . و
ّ
المواهـب الل

چهار( از ابن عّباس نقل شـده اسـت: »خداوند بر زبان پیامبرتان؟ص؟ نماز را در اقامت، 

چهار رکعت؛ و در سـفر، دو رکعت؛ و در هنگام هراس، یک رکعت واجب فرمود.«

بـر  پیامبرتـان؟ص؟  زبـان  بـر  را  نمـاز  اسـت: »همانـا خداونـد؟زع؟  آمـده  در عبـارت مسـلم 

فرمـود.« بـر مقیـم، چهـار رکعـت واجـب  و  مسـافر، دو رکعـت 

 330/1 ابن ماجـه:  سـنن  ]585/1[؛   355/1 احمـد:  مسـند  ]138/2[؛   258/1 مسـلم:  )صحیـح 

]339/1[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف نسـائی: 119/3 ]585/1[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 135/3؛ أحکام 

گفتـه اسـت:  ی  ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 271/4( _ و
ّ
القـرآن جّصـاص: 307/2 و 310 ]251/2 و 254[؛ الُمحل

یـد بـن ثابـت و ابوهریـره و ابن عمـر، همگـی از رسـول  یفـه و جابـر و ز
َ

»نیـز آن را از طریـق ُحذ
خـدا؟ص؟ با سـندهایی بسـیار صحیح روایـت نمودیم.« _ ؛ الجامع ألحکام القـرآن ُقْرُطبی: 352/5 
المواهـب  شـرح  حاشـیۀ  در   _  ]128/1[ المعـاد  زاد  155/1؛  ابن جـزی:  التنزیـل  لعلـوم  التسـهیل  ]226/5[؛ 

دّنّیه تألیف ُزرقانی: 221/2 _ ؛ مجمع  الّزوائد: 154/2 از طریق ابوهریره(
ّ
الل

پنج( از عایشـه نقل شـده اسـت: »نخسـت، نماز هم در اقامت و هم در سـفر دو رکعت 

بود و سپس نماز سفر همچنان باقی ماند و به نماز اقامت افزوده شد.«

گشـت.  آمـده اسـت: »نمـاز، دو رکعـت واجـب  از طریـق بخـاری  ابن   َحـْزم  در عبـارت 
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بـه حالـت  نمـاز سـفر  و  واجـب شـد  رکعـت  و چهـار  نمـود  رسـول خـدا؟ص؟ هجـرت  سـپس 

مانـد.« نخسـت 

در عبارت احمد نیز آمده است: »آن چه نخست بر رسول خدا؟ص؟ واجب گشت، نماز 

 دو رکعتی بود، مگر نماز مغرب که سه رکعت داشت. سپس خداوند نمازهای ظهر و عصر

 و عشا را در اقامت چهار رکعت نمود و نماز سفر را به همان شکل نخست باقی نهاد.«

بنگرید به: صحیح البخاری: 159/1؛ 105/2؛ 172/5 ]137/1 و 369؛ 1431/3[؛ صحیح مسـلم: 

شـافعی:  األّم  کتـاب  ]3/2[؛   187/1 ابـی داوود:  سـنن  ]146/1[؛   124/1 ماِلـک:  موّطـأ  ]137/2[؛   257/1

135/3؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]254/2[؛   310/2 جّصـاص:  القـرآن  أحـکام  ]180/1[؛   159/1

ـی: 265/4؛ زاد المعـاد: 21/2 ]128/1[؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 352/5 و 358 ]226/5[�
ّ
الُمحل

که همراه  گاه  گفتم: ›آن  شـش( از موسـی بن مسـلمه روایت شـده اسـت: »به ابن عّباس 

ایـن سـّنت  رکعـت.  گفـت: ›دو  گـزارم؟‹  نمـاز  مّکـه چگونـه  نمـاز نمی گـزارم، در  جماعـت 

ابوالقاسم؟ص؟ است.‹«

)مسـند احمـد: 290/1 و 337 ]477/1 و 554[؛ صحیـح مسـلم: 258/1 ]139/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی 

تألیـف نسـائی: 119/3 ]585/1[(

گفت: ›بر  هفت( از ابوحنظله نقل شـده اسـت: »در بارۀ نماز سـفر از ابن عمر  پرسـیدم. 

پایۀ سـّنت پیامبر؟ص؟ دو رکعت اسـت.‹«

رسـول  کـه  اسـت  سـّنتی  سـفر،  در  نمـاز  »شکسـتن  اسـت:  آمـده  بیهقـی  عبـارت  در 

برنهـاد.« خـدا؟ص؟ 

)مسند احمد: 57/2 ]160/2[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 136/3(

کـه با  هشـت( از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده اسـت: »نمـاز در سـفر دو رکعـت اسـت و هـر 

کافر شـده اسـت.« سـّنت مخالفـت ورزد، 

ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 270/4؛ أحـکام القـرآن جّصـاص: 
ّ
)الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 140/3؛ الُمحل

کـه در مجمـع  الّزوائـد: 154/2 آمـده اسـت.( 310/2 ]254/2[؛ المعجـم الکبیـر َطَبرانـی ]412/8[ ، چنـان 
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یان حدیث صحیح هستند.« یان این خبر، راو گوید: »راو ی  و

نه( از ابن عّباس روایت شده است: »هر کس در سفر چهار رکعت بگزارد، همچون کسی 

ی: 270/4(
ّ
است که در اقامت دو رکعت نهاده است.« )مسند احمد: 349/1 ]575/1[؛ الُمحل

ده( از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »چـون رسـول خـدا؟ص؟ بـرای سـفر بیـرون می رفـت، 

تـا هنـگام بازگشـت دو رکعـت می گـزارد.« در عبـارت دیگـر، چنیـن اسـت: »چـون پیامبـر؟ص؟ 

بیـرون می رفـت، تـا هنـگام بازگشـت بـر دو رکعـت نمی افـزود.«

)مسند احمد: 285/1 و 356 ]469/1 و 587[؛ أحکام القرآن جّصاص: 309/2 ]254/2[(

یــازده( از عمــران بــن ُحَصیــن روایــت شــده اســت: »هرگــز بــا رســول خــدا؟ص؟ ســفری 

ــا پیامبــر؟ص؟ بــه ســفر حــج  ــا هنــگام بازگشــت دو رکعــت می نهــاد. ب کــه ت ننمــودم، مگــر ایــن 

ی 18 روز در مّکــه مانــد  رفتــم و او تــا هنــگام بازگشــت بــه مدینــه، دو رکعــت نمــاز می گــزارد. و

ــا  ــه م ک ــد؛  ی ــت بگزار ــار رکع ــما چه ــود: ›ش ــه فرم ــردم مّک ــه م ــزارد و ب ــاز نگ ــت نم ــز دو رکع و ج

مسافر هستیم.‹«

بنگرید به: الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 135/3؛ أحکام القرآن جّصاص: 310/3 ]254/2[�

در عبارت دیگر، از عمران روایت شـده اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ سـفر نمی نمود، مگر آن 

کـه نمازهایـش را دو رکعـت می گـزارد، جـز نمـاز مغـرب.« ایـن را ابـوداوود ]الّسـنن: 9/2[ و احمـد 

کـه در مجمع  الّزوائد )155/2( آمده اسـت. ]المسـند: 594/5[ بـا ذکـر سـند روایـت کرده اند؛ چنان 

دوازده( از عمر بن خّطاب، از پیامبر؟ص؟ روایت شده است: »نماز مسافر دو  رکعت است 

تا آن گاه که به سوی خانواده اش بازگردد یا بمیرد.« )أحکام القرآن جّصاص: 310/3 ]254/2[(

کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ نمـاز ظهـر را در مّکـه دو رکعـت  سـیزده( از ابراهیـم نقـل شـده 

کـه اهـل ایـن  گفـت: »ای مـردم مّکـه! مـا مسـافریم. هـر یـک از شـما  نهـاد و چـون بازگشـت، 

سـرزمین اسـت، نمـازش را تمـام بگـزارد!« پـس مّکیـان نمـاز را تمـام نهادنـد.

کتاب )ص107( بنگرید. )اآلثار تألیف قاضی ابویوسف: ص30 و 75( نیز به همین 
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چهـارده( از انـس بـن ماِلـک نقـل شـده اسـت: »همـراه رسـول خـدا؟ص؟ از مدینـه بـه مّکـه 

گـزارد.« کـه بـه مدینـه بازگشـتیم، نمازهایـش را دو رکعـت  سـفر نمودیـم و او تـا هنگامـی 

 190/3 احمـد:  مسـند  ]141/2[؛   360/1 مسـلم:  صحیـح  ]367/1[؛   153/2 بخـاری:  )صحیـح 

]40/4[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 136/3 و 145(

کـه رسـول خـدا؟ص؟  گمراهـی بودیـم  پانـزده( از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده اسـت: »مـا در 

کـه خداونـد؟زع؟ فرمانمـان داده  آمـد و مـا را آموخـت. از جملـۀ آن چـه بـه مـا آموخـت، ایـن بـود 

یـم.« تـا در سـفر دو رکعـت نمـاز بگزار

کـه در تفسـیر الخـازن )412/1 ]395/1[( و نیـل األوطـار )250/3 ]232/3[( آمـده، ایـن  چنـان 

کـرده اسـت. خبـر را نسـائی بـا ذکـر سـند روایـت 

شانزده( از ابوالکنود عبداهلل َاْزدی نقل شده است: »در بارۀ نماز سفر از ابن عمر پرسیدم. 

گفت: ›این نماز از آسمان دو رکعت نازل گشته؛ پس اگر خواهید، آن را بازگردانید!‹«

کـه در مجمـع  الّزوائـد حافـظ َهیَثمـی )154/2( آمـده، َطَبرانـی )المعجـم الّصغیـر ]84/2[(  چنـان 

یانـش را موّثـق شـمرده اسـت. کـرده و راو آن را بـا ذکـر سـند روایـت 

ِکْنـدی نقـل شـده اسـت: »نمـاز به شـکل دو رکعـت، دو رکعت  هفـده( از سـائب بـن یزیـد 

واجب گشت و سپس در نماز اقامت افزوده شد و نماز سفر به حال خود باقی ماند.«

َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 155/2( گویـد: »َطَبرانی )المعجم الکبیـر ]155/7[( آن را روایت نموده 

یان حدیث صحیح هسـتند.« یانـش، راو و راو

هجـده( از ابن مسـعود روایـت شـده اسـت: »هـر که در سـفر چهـار رکعت بگـزارد، نمازش 

را دیگـر بـار بخواند!«

کـه در مجمـع  الّزوائـد )155/2( آمـده، َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر ]289/9[( آن را بـا ذکـر  چنـان 

کـرده اسـت. سـند روایـت 
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کـه 40 مـرد از انصـار  نـوزده( از  َحْفـص بـن عمـر نقـل شـده اسـت: »انـس بـن ماِلـک مـا را 

کـه بـه  بودیـم، بـه سـوی شـام، نـزد عبدالملـک بـرد تـا برایمـان مقـّرری تعییـن نمایـد. هنگامـی 

ی نمـاز ظهر2 را دو رکعت با ما گزارد و سـپس در  همـراه او بازگشـته و بـه فـّج الّناقـه1 رسـیدیم، و

خیمـۀ خویـش درون شـد. جماعـت برخاسـتند و دو رکعـت دیگـر بـه نماز خویـش افزودند. او 

گرداَنـد! بـه خـدا سـوگند! نـه بـه سـّنت رسـیدند و نـه  گفـت: ›خداونـد چهره هاشـان را زشـت 

کـه  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم:“همانا مردمـی  رخصـت را پذیـرا گشـتند! گواهـی می دهـم 

کـه تیـر از چلـه دان  ]بـه خیـال خـود[ بـه ژرفـای دیـن فرومی رونـد، از آن خـارج می شـوند، چنـان 

گردد.”‹« بیرون 

کـرده و َهیَثمی )مجمـع الّزوائد:  آن را احمـد )المسـند: 159/3 ]633/3[( بـا ذکـر سـند روایـت 

155/2( یـاد کرده اسـت.

گونـۀ دو رکعـت، دو رکعـت واجـب  بیسـت( از سـلمان روایـت شـده اسـت: »نمـاز بـه 

گاه  کـه بـه مدینـه درآمـد و تـا آن  گاه  گشـت و رسـول خـدا؟ص؟ آن را در مّکـه چنیـن نهـاد تـا آن 

کـه خداونـد خواسـت، در آن جـا نیـز همیـن گونـه نمـاز گزارد. سـپس دو رکعت بـه نماز اقامت 

گشـت و نمـاز سـفر بـه حـال خـود باقـی مانـد.« افـزوده 

کـه در مجمـع  الّزوائـد )156/2( آمـده، َطَبرانـی در المعجـم األوسـط آن را بـا ذکـر سـند  چنـان 

کـرده اسـت. روایـت 

بیسـت و یـک( از ُثمامـة بـن َشـراحیل نقـل شـده اسـت: »نـزد ابن عمـر رفتم و گفتـم: ›حکم 

که سـه رکعت اسـت.‹  نماز مسـافر چیسـت؟‹ گفت: ›دو رکعت، دو رکعت، مگر نماز مغرب 

گفتـم:  گفـت: ›ذومجـاز چیسـت؟‹  گونـه اسـت؟‹  گـر در ذومجـاز باشـیم، بـاز همیـن  گفتـم: ›ا

1. جایـی اسـت در جنـوب شـرقی سـرزمین مدیـن، کنـار خلیـج عقبـه، که در روزگاران پیشـین مـکان قوم ثمود بوده اسـت. 
هـب: 47/2. )م.(

ّ
بنگریـد بـه: ُمروج الذ

2. در مسند احمد »نماز عصر« آمده است. )غ.(
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›جایـی اسـت کـه در آن گـرد می آییـم و داد و سـتد می کنیـم و 20 یـا 15 شـب می مانیـم.‹ گفـت: 

›ای مرد! من چهار ماه یا دو ماه _ تردید از راوی است _ در آذربایجان بودم و دیدم که مسلمانان 

دو رکعـت، دو رکعـت نمـاز می گزاردنـد. نیـز پیامبـر؟ص؟ را بـه چشـم خویـش دیـدم کـه در سـفر دو 

رکعـت نمـاز می گـزارد.‹ سـپس ایـن آیـه را برایم خوانـد: ›هـر آینـه شـما را در ]خصلت هـا و روش[ پیامبر 

خـدا نمونـه و سرمشـق نیکـو و پسـندیده ای اسـت�‹ ]احـزاب/21[«

کرده است. این خبر را احمد )المسند: 154/2 ]330/2[( با ذکر سند روایت 

بیسـت و دو( احمـد )المسـند: 400/2 ]115/3[( از طریـق ابوهریـره بـا ذکـر سـند روایـت کرده 

اسـت: »ای مـردم! همانـا خداونـد؟زع؟ بـر زبـان پیامبرتان؟ص؟ نمـاز را در اقامـت، چهار رکعت؛ 

و در سفر، دو رکعت بر شما واجب فرمود.«

حتمـی  رکعـت  دو  سـفر  »در  اسـت:  شـده  نقـل  عبدالعزیـز  بـن  عمـر  از  سـه(  و  بیسـت 

و قطعی است و جز آن صحیح نباشد.«

کرده است. ی: 271/4( یاد 
ّ
آن را ابن   َحْزم )الُمحل

عمـر و فرزنـدش، ابن عّبـاس، جابـر، جبیـر بـن ُمطِعـم، حسـن، قاضـی اسـماعیل، َحّمـاد 

سـفر  در  شکسـته  نمـاز  کـه  برآننـد  کوفیـان  و  َقتـاده،  عبدالعزیـز،  بـن  عمـر  ابی سـلیمان،  بـن 

الخـازن  تفسـیر  و   )]226/5[  351/5( ُقْرُطبـی  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  در  کـه  چنـان  اسـت؛  واجـب 

اسـت. آمـده   )]396/1[  413/1(

آیـا بـا وجـود ایـن حدیث هـا بـاز هـم مجالـی بـرای ایـن سـخن می بینیـد کـه شکسـتن نماز 

گر تمام خواندن نماز در سـفر روا بود، رسـول خدا؟ص؟  در سـفر، اختیاری و نه اجباری اسـت؟ ا

کـردار، آن را بیـان می نمـود؛ هرچنـد بـا یـک بـار انجـام دادنـش در همـۀ زندگـی، تـا  بـا سـخن یـا 

جایـز بودنـش را بیـان نمایـد؛ چنـان کـه در جـز ایـن مـورد انجام مـی داد. مسـلم )الّصحیـح: 122/1 

که پیامبر؟ص؟ برای هر نماز وضو می سـاخت و در  ْیَده با ذکر سـند آورده  ]294/1[( در حدیث ُبَر

هنـگام فتـح مّکـه، چنـد نمـاز را بـا یـک وضـو گـزارد. عمر بـه او گفـت: »کاری کردی کـه پیش تر 
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نکـرده بـودی!« فرمـود: »ای عمـر! بـه عمـد چنین کـردم.« شـوکانی )نیـل األوطـار: 258/1 ]248/1[( 

پـس از بیـان ایـن حدیـث گفتـه اسـت: »یعنـی بـرای بیان جایـز  بودن ایـن کار.«

روایـت  سـند  ذکـر  بـا  عایشـه  از   ]262/8 ]المسـند:  ابو َیْعلـٰی  و   ]138/7 ]المسـند:  احمـد 

کـوزه ای آورد.  ی برخاسـت و  کـه رسـول خـدا؟ص؟ پیشـاب نمـود؛ پـس عمـر در پـی و کرده انـد 

ی فرمـود: »ای عمـر! ایـن چیسـت؟« گفـت: »آبی اسـت که با آن وضو می سـازی؛ ای رسـول  و

گر چنین  گیـرم؛ و ا خـدا!« فرمـود: »خداونـد بـه مـن فرمان نداده که هرگاه پیشـاب نمایم، وضو 

ایـن دو  فقـه،  باب هـای  و در  الّزوائـد: 241/1(.  )مجمـع   کـه سـّنت اسـت.«  کننـد  گمـان  کنـم، 

حدیث را همانند بسیار است.

گـر در ایـن زمینـه رخصتـی بـود، بـر بـزرگان صحابـه پوشـیده نمی مانـد تـا عثمـان را بـا نقد  ا

کـه  تلـخ خویـش بیازارنـد و عذرهایـش را باطـل شـمارند؛ از جملـه موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

دروازۀ شـهر دانـش پیامبـر و آبشـخور احـکام دیـن پـس از وی اسـت و پیـش از همـۀ صحابـه، 

که نخستین مرد نماز گزارنده  رخصت ها و بایسته های احکام را می داند. آیا حکم نماز بر وی 

همـراه رسـول خـدا؟ص؟ بـوده، پوشـیده می ماَنـد؟

ی چیزی از این سـخنان  گـر و حّتـی خـود خلیفـه نیـز بـه ایـن بهانـۀ خنـک زبان نگشـود. ا

کـه اینـان گفته انـد، می دانسـت، بیانـش را بـه تأخیـر نمی افکنـد تا دفـاع کننـدگان از او بر زبان 

راننـد؛ و پایـان عـذرش پـس از درمانـده شـدن در برابر انتقادها، ایـن نمی بود که به رأی خویش 

ی نمـود، تنهـا چنیـن دلیل نمـی آوْرد که  ی پیـرو کـه در ایـن زمینـه از و عمـل نمـوده؛ و آن کـس 

کـه بـه مسـألۀ اختیـاری بـودِن ایـن حکـم  خواسـته اسـت شـّر اختـالف را دور نمایـد، بـی آن 

کند. اشـاره 

ِضـره: 151/2 ]89/3[( را  یـاض الّنَ پـس از ایـن سـخنان، بهـای گفتـار محّب الّدین طبری )الّر

اختـالف  آن  در  عاِلمـان  ی،  رو همیـن  از  و  اسـت  اجتهـادی  موضـوع،  »ایـن  درمی یابیـد: 

کافر شمردن است و نه فاسق دانستن.« نموده اند. پس سخن عثمان در این زمینه، نه مایۀ 
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کـه  روزی  تـا  نیـز  و  نیسـت  روا  نـص  برابـر  در  اجتهـاد  کـه  مانـده  پوشـیده  نـادان  ایـن  بـر 

عثمـان چنیـن کار نوظهـوری نمـود، اختالفـی در ایـن مسـأله نبود؛ بلکه سـّنت ثابت نزد همۀ 

کـه مسـافر بایـد نمـاز خویـش را شکسـته بخوانـد. رفتـار خلیفه  صحابـه، بـا یـک رأی، ایـن بـود 

کـه در  تنهـا بـر پایـۀ رأی خویـش و بـه خـالف سـّنت ابوالقاسـم؟ص؟ بـود. خبـر صحیـح احمـد 

شـرح حـال مـروان خواهـد آمـد، آشـکارا حقیقـت را نشـان می دهـد. در این خبر آمـده که چون 

گـزارد. مـروان و عمرو بـن عثمان برخاسـتند و به  یـه بـه مّکـه درآمـد، نمـاز ظهـر را شکسـته  معاو

ی رفتنـد و گفتنـد: »هیـچ کـس ماننـد تـو بـر پسـرعمویت ]= عثمـان[ عیـب نگرفـت!«  سـوی و

ی در مّکه نماز  را تمام گزارد؟«  ی بـه آن دو گفـت: »چگونـه؟« گفتنـد: »آیـا ندانسـته ای که و و

کـه مـن انجـام دادم؟ خـود مـن همـراه  گفـت: »وای بـر شـما! آیـا حکـم آن جـز همیـن اسـت  او 

گفتنـد: »اّمـا پسـرعمویت آن  رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر نمـاز را شکسـته نهـادم.« آن دو 

یـه بـرای نمـاز  کار او اسـت.« پـس معاو ی، عیـب دانسـتن  گـزارد و رفتـار تـو بـه خـالف و را تمـام 

گـزارد. عصـر بیـرون شـد و آن را چهـار رکعـت 

پـس از ثابـت شـدن سـّنت، دیگـر اختـالف عالمـان هیـچ ارزشـی نـدارد و بـه سـینۀ دیوار 

کـه  کجـا چنیـن شـود؛  کوبیـده می شـود و جـز بـرای موّجـه شـمردن رفتـار عثمـان نیسـت. اّمـا 

کـه اعتقـاد بـه تمـام بـودن  ی دامـان هـر توجیه گـری را نیـز می آالیـد؟ و اّمـا ایـن سـخن  رفتـار و

بـه حدیـث  بایـد  یـا فاسـق دانسـتن نیسـت، در ایـن زمینـه  کافـر شـمردن  نمـاز مسـافر، مایـۀ 

کرد  کتاب )ص112( یاد شـد _ رجوع  که در همین  هشـتم در روایت صحیح از عبداهلل بن عمر _ 

گردد.« کافر  که با سّنت مخالفت ورزد،  گفته است: »نماز در سفر دو رکعت است و هر  که 

دین نزد پیشینیان، سیاست غیردینی بوده است

ایـن روایت هـای رسـیده در بـارۀ نمـاز خلیفـه، بـه مـا درسـی مفّصـل و پردامنـه می دهـد 

کیـد می کنـد: دیـن داری سـبب نمی شـد  کـه بررسـی بسـیاری از مـوارد ]دیگـر[، آن را تأییـد و تأ

و سیاسـت  بازایسـتند؛  بیـان شـدۀ دیـن  آموزه هـای  بـا  از مخالفـت  از صحابـه  بسـیاری  کـه 
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کـه نماز مسـافر را چهار  گـر جـز ایـن بـود، وجهـی نداشـت  غیردینـی را بـر آن ترجیـح می دادنـد. ا

کـه می دانسـتند حکـم شـرع بـه خـالف آن اسـت؛ آن هـم فقـط بـه  رکعـت بگزارنـد، حـال آن 

کـه از  کـه خـود آنـان یـا کسـانی  کـه اختالف افکنـی شـّر اسـت. ایـن در حالـی اسـت  ایـن بهانـه 

یـده و همگـِی آن صحابـه را عـادل شـمرده اند، تقّیـه را جایـز نمی شـمرند!  ایشـان حمایـت ورز

کـرد و چون همـراه او نماز  ی  کـه در ایـن کار نوپیـدا از خلیفـه پیـرو ایـن عبـداهلل بـن عمـر اسـت 

کـه بـه تنهایـی نمـاز می خوانـد، دو رکعـت؛ حـال  گاه  می گـزارد، چهـار رکعـت می نهـاد و آن 

کـه بـا سـّنت مخالفـت  گفتـه اسـت: »نمـاز در سـفر دو رکعـت اسـت و هـر  ی  کـه خـود و آن 

گشـته اسـت.«1 و نیـز ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ را شـنیده بـود: »همانـا خداونـد  کافـر  ورزد، 

کـه بـه درسـتی و اسـتواری انجامـش دهـد.« گفتـه شـد:  گاه  کار هیـچ کـس را نپذیـرد، مگـر آن 

یـا و بدعـت.« ]بهجـة الّنفـوِس ابـن ابـی  ک سـاختن آن از ر »اسـتواری اش چیسـت؟« فرمـود: »پـا

کاری  کـس  جمـرۀ أزدی أندلسـی: 160/4[ و همچنیـن ایـن سـخن پیامبـر؟ص؟ را شـنیده بـود: »هـر 

ـی: 197/7[
ّ
کارش پذیرفتـه نیسـت.« ]الُمحل کـه بـر پایـۀ فرمـان مـا نباشـد،  کنـد 

نیـز  ایـن عبـداهلل بـن مسـعود اسـت کـه سـّنت را گـزاردن دو رکعت در سـفر می دانـد و بدان 

حدیـث می گویـد و سـپس نمـاز را تمـام می گـزارد، بـا ایـن عـذر: »عثمـان امـام اسـت و مـن با وی 

مخالفت نمی ورزم؛ و اختالف شّر است.« این سخن در همین کتاب )ص99( گذشت.

ایـن عبدالّرحمـان بـن عـوف اسـت کـه بـرای خلیفه در خوانـدن نماز تمام در سـفر عذری 

نمی بینـد و در پاسـخ بهانه آوری هـای وی می گویـد: »هیـچ یـک از این هـا بـرای تـو عـذری بـه 

شـمار نیایـد.« و خـودش از او می شـنود کـه بـر خـالف سـّنت ثابـت می گوید: »ایـن رأی خود من 

بـود کـه بـه نظـرم رسـید.« و بـا ایـن همـه، چهـار رکعـت می گـزارد، از آن پـس کـه از ابن مسـعود 

می شـنود کـه اختـالف شـّر اسـت.2 چـرا مخالفت با عثمان شـّر بـود؛ اّما مخالفت وی و ایشـان 

گذار و از آن صحابۀ نخستین بازپرس! با قانون شریعت و پیامبرش شّر نبود؟ مرا وا

د )ص112( بنگرید.
ّ
1. به همین مجل

د )ص99( بنگرید.
ّ
2. به همین مجل
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کـه او را  ایـن علـی امیرالمؤمنیـن، تنهـا گام گذارنـده در جـای پـای پیامبـر بزرگـوار، اسـت 

گر خواهید،  د )ص100( گذشـت _ اّما می گویـد: »ا
ّ
کـه در همیـن مجل بـرای نمـاز می آورنـد _ چنـان 

هماننـد رسـول خـدا؟ص؟ دو رکعـت بـا شـما می گـزارم.« و بـه او می گوینـد: »نـه؛ جـز نمـاز چهـار 

رکعتـی امیرالمؤمنیـن عثمـان را نمی پذیریـم.« و او ابـا می کنـد و ایشـان پـروا نمی ورزنـد.

آری؛ نزد آن خلفا که آرای دور و جدا افتاده ]از دین[ خویش را در دین خدا راه دادند و نیز 

دنبـال روان آنـان، احـکام چیـزی نبـود جـز سیاسـتی دنیایـی که امـر و نهی بر مـدار آن می چرخد 

کـه در حضـور  و آراء بـا تغییـر آن، لحظـه بـه لحظـه دگرگـون می شـود! پـس اّولـی را می بینیـد 

کنیـد، آن را طاقـت نمـی آورم.«  گـر مـرا از سـّنت پیامبرتـان بازخواسـت   همـگان می گویـد: »ا

کـه پیامبـر بزرگـوار سـّنتی آسـان و روان آورده بـود. و نیـز می گویـد: »مـن  و ایـن در حالـی اسـت 

گـر نادرسـت باشـد، از مـن و  گـر درسـت باشـد، از خـدا اسـت؛ و ا بـه رأی خویـش نظـر می دهـم. ا

کتـاب )104/7 و 118 و 119( بنگریـد. شـیطان اسـت.« بـه همیـن 

ی نیـز کسـی می آیـد کـه بی پروایانـه فتـوا می دهد ُجُنـِب نیابنـدۀ آب، نماز را رها  پـس از و

ی  کتـاب و سـّنت آمـده، پیامبـر  بزرگـوار تیّمـم را بـه و گذشـته از آن چـه در  کـه  کنـد؛ حـال آن 

کتـاب )83/6( بنگرید. آموختـه بـود. بـه همیـن 

بـار  دو  دوم  رکعـت  در  را  آن  و  نمی خواْنـد  را  حمـد  سـورۀ  نخسـت،  رکعـت  در  وی  نیـز 

گاه نیـز در هیـچ یـک از رکعت هـا آن را نمی خواْنـد و بـه نیکویـِی رکـوع و سـجود  می خواْنـد. 

گاهـی هـم آن را وامی نهـاد و هیـچ چیـز قـراءت نمی کـرد و سـپس آن را اعـاده  کفایـت می کـرد. 

بنگریـد.  )108/6( کتـاب  همیـن  بـه  می نمـود. 

چنیـن  کـه  را  کسـی  و  می نمـود  نهـی  عصـر  نمـاز  از  پـس  مسـتحب  نمـاز  از  همچنیـن 

گاه نمودنـد کـه این، سـّنت محّمـد؟ص؟ بوده؛  یانـه مـی زد. مـردم او را آ نافلـه ای می گـزارد، بـا تاز

گذشـت. کتـاب )184/6(  کـه در همیـن  گـوش فرانـداد؛ چنـان  و او بدیـن سـخن 
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نقـض می کننـد؛  را  کـه یکدیگـر  کـه در بـارۀ جـّد 100 قضـاوت می کنـد  نیـز می بینیـد  و 

گذشـت.  )116/6( کتـاب  همیـن  در  حدیثـش  کـه  چنـان 

و از همـو ایـن سـخن ثابـت گشـته اسـت: »دو متعـه در زمـان رسـول خـدا؟ص؟ بـود کـه من 

کیفـر می دهـم.« ایـن را بـه تفصیـل در همیـن  آن هـا را نهـی می نمایـم و انجـام دهنـدۀ آن دو را 

کتـاب )210/6( آوردیـم.

که من  ی رسـیده اسـت: »ای مردم! سـه چیز در روزگار رسـول خدا بود  و این سـخن از و

کیفـر می کنـم: متعـۀ  از آن هـا نهـی می نمایـم و حرامشـان می شـمارم و انجـام دهنـدۀ آن هـا را 

زنـان، متعـۀ حـج، و گفتـِن حـّی علـی خیـر العمـل.« بـه همیـن کتـاب )213/6( بنگریـد.

د ششـم، بخش »اخبـار نادر و 
ّ
کـه در مجل او را دیگـر ماجراهـای هماننـد این هـا نیـز هسـت 

شـگفت در بارۀ دانش عمـر« آوردیم.

کـه پایـۀ دیـن اسـت، بـا سـّنت ثابـت  کاری هماننـد نمـاز  کـه در  و ایـن عثمـان اسـت 

کـه بـه نظـرم رسـید.« گونـه عـذر مـی آورد: »ایـن، رأی خـود مـن بـود  مخالفـت مـی ورزد و ایـن 

همـو پـس از اذان و اقامـه، اذانـی دیگـر پدید می آوَرد ]و بدعت می نهد[ که اّمت اسـالمی 

آن را در جوامع اسـالمی سّنت ساخته اند.

نیز او است که علی، امیرالمؤمنین، را از متعۀ حج نهی می نماید و از وی چنین می شنود: 

»من کسی نیستم که به سبب سخن هیچ یک از مردم، سّنت رسول خدا را واگذارم.«

که  که خداوند از آن درگذشـته، چنان  که از اسـباْن زکات می گیرد؛ حال آن  همو اسـت 

کش رفته اسـت. بـر زبـان پیامبر پا

م، خطبه را بر نماز پیش می اندازد.
ّ
که در نماز دو عید، بر خالف سّنت مسل او است 

کـه قـراءت را در دو رکعـت نخسـت رهـا می کنـد و آن را در دو رکعـت دیگـر بـه  او اسـت 

جا مـی آورد.
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کـه در بـارۀ عـّدۀ زن جداشـده بـه طـالق خلـع، بـا سـّنت پذیرفتـۀ همـگان  همـو اسـت 

کتـاب  چـه  آن  خـالف  بـر  سـیره ای  زکات،  و  عمومـی  امـوال  زمینـۀ  در  و  مـی ورزد   مخالفـت 

و سـّنت بیـان نمـوده، در پیـش می گیـرد؛ و دیگـر رأی هـای فـراوان دور و جدا افتـاده از مقّررات 

کـه تفصیـل آن خواهد آمد. اسـالم مقـّدس 

ی در نمــاز ظهــر خویــش، از  کیســت! و یــه  کــه معاو یــه اســت. و چــه دانــی  و ایــن معاو

ی می آینــد و او را از  ی می کنــد و ســپس مــروان و فرزنــد عثمــان نــزد و پیامبــر بزرگــوار دنبالــه رو

ــا ســّنت  ــه اعتــراف خــودش، در نمــاز عصــر خویــش، ب ــد؛ پــس ب ســیرۀ پیامبــر بیــرون می آورن

کار نوپدیــد پســرعمویش را  ی نمایــد و  ثابــت مخالفــت مــی ورزد تــا از سیاســت غیردینــی پیــرو

کســانی چــون مــروان و ابن عثمــان، شــریعت مصطفــی  زنــده ســازد و بــرای نزدیکــی جســتن بــه 

را بمیراَند.

کـه ازدواج همزمـان بـا دو خواهـر کنیز را جایز می شـمرد و از اعتراض  و نیـز او را می بینیـد 

مـردم پـروا نمی ورزد. )الّدر المنثور: 137/2 ]477/2[(

کتاب عزیز خداوند آمده است: »و  که در  که ربا را حالل می شمرد؛ حال آن  همو است 

گاه می ســازد  خــدا خریــد و فــروش را حــال و ربــا را حــرام کرده اســت.« ]بقــره/275[ پس ابوالدرداء او را آ

کار  ــد: »مــن در ایــن  ــه می گوی ی ــد و فروشــی نهــی نمــوده؛ و معاو کــه پیامبــر؟ص؟ از چنیــن خری

ــاری می ســارَند  ــه ی ی ــر معاو کســی مــرا در براب ــد: »چــه  ــدرداء می گوی  ایــرادی نمی بینــم.« و ابوال

و حّقــم را از او می ســتاَند؟ مــن او را از رســول خــدا خبــر می دهــم و او مــرا از رأی خویــش! مــن 

یــه بیــرون می شــود.  کــه تــو باشــی، ســکنا نمی گزینــم.« و از حــوزۀ حکومــت معاو در ســرزمینی 

کتــاب األّم: 23/7( _ . )اختــالف الحدیــث شــافعی ]ص480[ _ در حاشــیۀ 

کـه دیـۀ فـرد ذّمـی را هـزار دینـار قـرار می دهـد و نیمـی را در بیـت المـال می نهـد  او اسـت 

م بـر خـالف سـّنت 
ّ
و نیـم دیگـر را بـه خانـوادۀ مقتـول می پـردازد؛ و ایـن بدعتـی اسـت مسـل

ک: ص50[ خداونـد. ] کتـاب الّدیـات تألیـف إبـن أبـی عاصـم ضحـا
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کـه ایـن دو، اذان  گوینـد؛ حـال آن  کـه فرمـان می دهـد در نمـاز دو عیـد اذان  همـو اسـت 
ندارنـد و هیـچ نمـازی جـز نمازهـای واجـب پنج گانـه را اذان نباشـد. ایـن را شـافعی )کتـاب األّم: 

208/1 ]235/1[( آورده اسـت.

کـه از حقـوق ماهانـۀ لشـکریان زکات می گیـرد و نخسـتین کسـی اسـت که این  او اسـت 
که در کتاب األّم )14/2 ]17/2[( آمده است. بدعت را می آفریند؛ چنان 

که ابن ابی  َشـیبه  کاسـت؛ چنان  که برای نخسـتین بار، از تکبیر]های[ اذان  همو اسـت 
کرده اسـت. بـا ذکر سـند روایت 

ی می آورنـد و بـر بعضـی حـد جـاری می کنـد و بـر یکـی  کـه دزدانـی را نـزد و نیـز او اسـت 
که ماوردی )األحکام  جاری نمی کند، زیرا از او و مادرش سـخنی خوشـایند می شـنود؛ چنان 

کرده انـد. الّسـلطانّیه: ص219 ]228/1[( و ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 136/8 ]145/8[( یـاد 

کـه بـر خـالف سـّنت، در نمـاز دو عید، خطبـه را بر نماز پیـش می اندازد؛ چنان  او اسـت 
که تفصیلـش خواهد آمد.

کـردن امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را سـّنت می نمایـد و بـه خطیبـان  کـه لعـن   همـو اسـت 
کار فرمان می دهد. و امامان جمعه و جماعت در همۀ جوامع اسالمی، بدین 

کـه نمی داننـد  کسـانی  کار خویـش بـر بصیـرت باشـید: »و از هوسـها و خواهشـهای دل  پـس در 

پیـروی مکـن.« ]جاثیـه/18[

کنند.« ]مائده/49[ گمراه  که مبادا تو را بلغزانند و  »و از آنان برحذر باش 

کــه  کســانی  کــه مــا آن هــا را هماننــد  گمــان دارنــد  گناهــان شــدند،  کــه مرتکــب  کســانی  ]آیــا 

کرده انــد قــرار می دهیم[»کــه زندگــی و مرگشــان یکســان و  ایمــان آورده و عمــل شایســته های 

برابــر باشــد؟! بــد داوری می کننــد.« ]جاثیــه/21[

3. خلیفه حدود را باطل می سازد

َبـــالُذری )أنســـاب األشـــراف: 33/5( از طریـــق محّمـــد بـــن َســـْعد، بـــا ذکـــر ســـند از ابوســـحاق 

کـــه ولیـــد بـــن عقبـــه شـــراب نوشـــید و در حـــال مســـتی، نمـــاز صبـــح را دو  َهْمدانـــی آورده 
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ـــم؟«  ـــان بیفزای ـــم برایت ـــاز ه ـــا ب ـــت: »آی گف ـــود و  ی نم ـــان رو ـــپس بدان ـــاد و س ـــردم نه ـــر م ـــت1 ب رکع

ی  ینـــب و ُجْنـــَدب بـــن زهیـــر َاْزدی نـــزد و گفتنـــد: »نـــه؛ نمازمـــان را بـــه پایـــان بردیـــم.« ســـپس ابوز

کشـــیدند و او بـــه  کـــه مســـت بـــود، انگشـــتری اش را از انگشـــتش بیـــرون  آمدنـــد و در حالـــی 

سبب مستی، نفهمید.

ابواسـحاق گویـد: »مسـروق مـرا گـزارش نمـوده کـه چـون ولیـد نمـاز گـزارد، هنـوز از جایـش 

برنخاسـته بـود کـه قـی نمـود. چهـار تـن، یعنـی ابوزینـب و ُجْنـَدب بن زهیـر و ابوحبیبـۀ ِغفاری 

و صعـب بـن جثامـه، در بـارۀ کار وی نـزد عثمـان رفتنـد و حـال او را بـه عثمـان گـزارش کردنـد. 

گفتنـد: ›نـه؛ بلکـه  گفـت: ›او را چـه شـده؛ آیـا دیوانـه شـده اسـت؟‹  عبدالّرحمـان بـن عـوف 

مسـت گشـته اسـت.‹ بـه گـزارش مسـروق، عثمـان آنـان را بیـم داد و تهدیـد نمـود و بـه ُجْنـَدب 

گواهی  گفت: ›پناه بر خدا! اّما  که برادر من2 باده بنوشـد؟‹ ُجْنَدب  گفت: ›آیا خودت دیدی 

می دهم که او را در حال مسـتی و بیرون ریختن شـراب از درون خویش دیدم؛ و انگشـتری اش 

را از انگشـتش برگرفتـم و او بـه سـبب مسـتی، نفهمید.‹«

ابواسـحاق گویـد: »پـس آن گواهـان نـزد عایشـه رفتنـد و او را از آن چه میانشـان با عثمان 

گاه کردند. عایشـه ندا درداد: ›همانـا عثمان حدود  ی آنـان را رانـده، آ کـه و گذشـته بـود و ایـن 

کرد.‹« گواهـان را تهدید  را باطـل نمـود و 

یانـه زد و ایشـان نـزد  گواهـان را تاز کـه عثمـان برخـی از آن  گفته انـد  گـزارش واقـدی،  بـه 

ی نـزد عثمان آمد و گفـت: »حدود را وانهادی  علـی رفتنـد و بـه او شـکایِت آن را بردنـد. پـس و

کـه بـر ضـّد بـرادرت گواهـی دادنـد، زدی و حکم را وارونه کردی! عمر گفته اسـت:  و کسـانی را 

گفـت: »رأی  گـردن مـردم سـوار نکـن!‹« عثمـان  ›بنی امّیـه، بـه ویـژه خانـدان ابومعیـط، را بـر 

کارهـای  کـه او را برکنـار سـازی و هیـچ یـک از  گفـت: »رأی مـن آن اسـت  تـو چیسـت؟« علـی 

1. در أنسـاب األشـراف و صحیـح مسـلم ]539/3[ چنیـن آمـده؛ اّمـا در همـۀ مأخذهـای دیگـر »چهـار رکعت« آمـده که به 
خواسـت خداونـد، شـرح آن خواهد آمد.

کریز بن ربیعة بن حبیب بن عبدشمس، بود. 2. ولید، برادِر مادرِی عثمان بود و مادرشان، اروی، دختر 
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گـر اهـل بدگمانـی و دشـمنی  گواهـان سـؤال نمایـی؛ ا ی نسـپاری و در بـارۀ  مسـلمانان را بـه و

نبودنـد، بـر بـرادرت حـّد جـاری سـازی.«

ی  کـه عایشـه بـر عثمـان درشـتی نمـود و عثمـان نیـز بـر و گـزارش واقـدی، گفته انـد  نیـز بـه 

کـه به تـو فرمـان داده اند تا  یـد و گفـت: »تـو را بـا ایـن امـور چـه کار؟ جـز ایـن نیسـت  درشـتی ورز

کسـی از عایشـه  گفتند: »چه  گفتند و بعضی  ی سـخن  در خانه ات بمانی.« برخی همانند و

بدیـن کار سـزاوارتر؟« پـس بـا لنگه کفش هـا بـه جان هـم افتادند و این نخسـتین درگیری میان 

مسلمانان پس از پیامبر؟ص؟ بود.

بـه او  نـزد عثمـان رفتنـد و  کـه  َطلحـه و زبیـر  گـزارش نمـوده  نیـز واقـدی از چنـد طریـق 

کاری از امـور مسـلمانان را بـه ولیـد بسـپاری؛ و تـو نپذیرفتـی.  کـه  گفتنـد: »مـا تـو را بازداشـتیم 

کرده اسـت. پس او را برکنار سـاز!« نیز  ی شـراب نوشـیده و مسـتی  که و گواهی داده اند  کنون  ا

کـن  ی بـر ضـّدش شـهادت دادنـد، او را برکنـار  ی و یـارو گواهـان رو گفـت: »هـرگاه   علـی بـه او 

گماشـت و فرمانـش داد تـا ولیـد را  کوفـه  و حـّدش بـزن!« پـس عثمـان، سـعید بـن عـاص را بـر 

کوفه درآمد، منبر و سـرای حکومتی را شسـت و شـو نمود  ی گسـیل دارد. سـعید چون به  نزد و

گواهـی دادنـد و عثمـان  ی  ی خـودش بـر و یـارو گسـیل نمـود. چـون رو و ولیـد را نـزد عثمـان 

ی پوشـانید و بـه اتاقـی درونـش نمـود. پـس  کتـان بـر و خواسـت تـا حـّدش زنـد، جامـه ای از 

هـرگاه مـردی از قریـش را بـرای حـد زدنـش می فرسـتاد، ولیـد بـه او می گفـت: »تـو را بـه خـدا 

خـود  بـر  را  امیرالمؤمنیـن  و  نمایـی  قطـع  را  خویشـاوندی ام  پیونـد  مبـادا  می دهـم:  سـوگند 

ابی طالـب  بـن  علـی  چـون  می شسـت.  دسـت  او  زدن  از  مـرد  آن  پـس  سـازی!«  خشـمگین 

یانـه را برگرفـت و همـراه فرزنـدش، حسـن، بـر ولید درآمد. ولید همان سـخن را  چنیـن دیـد، تاز

گـر  بـا او نیـز در میـان نهـاد و حسـن بـه پـدرش گفـت: »پـدرم! راسـت می گویـد.« علـی گفـت: »ا

یانـه ای دو سـر، او را حـد زد. در عبـارت دیگـر  کنـم، پـس مؤمـن نیسـتم.« سـپس بـا تاز چنیـن 

گفـت:  یانـه زن!« عثمـان  گفـت: »پسـرکم؛ برخیـز و او را تاز ی بـه فرزنـدش، حسـن،  کـه و آمـده 
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یانـه را برگرفـت و به سـوی  کـه می بینـی، تـو را کفایـت کننـد.« پـس علـی تاز »برخـی از همینـان 

گـزارش األغانـی نیـز آمـده که  ی دشـنامش مـی داد، او را حـد زد. در  ولیـد رفـت و در حالـی کـه و

کـه چنیـن  بـه خـدا و پیونـد خویشـاوندی مان سـوگند می دهـم  را  »تـو  گفـت:  بـه علـی  ولیـد 

کـه بنی اسـرائیل  کت بـاش!« جـز ایـن نیسـت  گفـت: »ای ابووهـب؛ سـا نکنـی!« علـی بـه او 

گفت: »از  که حدود را وانهادند و تباه سـاختند.« سـپس او را زد و  ک شـدند  بدان سـبب هال

این پس، مردم قریش مرا مجری حّد خویش خواهند خواند!«

گفتنـد: »عمـر در  کـه از عثمـان خواسـتند تـا سـر ولیـد را بتراشـد و بـه او  گفته انـد  برخـی 

کـرد؛ اّما سـپس آن را رها نمود.« هماننـد ایـن مـورد، سـر تراشـید.« عثمـان گفـت: »عمر چنین 

کـه تلوتلـو می خـورد،  کـه ولیـد بـن عقبـه در حالـی  گـزارش نموده انـد  ابومخنـف و جـز او 

گفـت: »آیـا  ی نمـود و  گـزارد و سـپس بـه مـردم رو بـرای نمـاز صبـح بیـرون آمـد و دو رکعـت 

کـه  بیش تـر از ایـن برایتـان بخوانـم؟« عّتـاب بـن عـالق، یکـی از مـردم بنی عوافـة بـن َسـْعد، 

گفـت: »نـه؛ خدایـت بـر خیـر و نیکـی نیفزایـد!« سـپس مشـتی سـنگریزه  از بـزرگان بـود، بـه او 

گفتنـد: »بـه خـدا سـوگند! مایـۀ  کردنـد و  برداشـت و بـه چهـرۀ ولیـد پاشـید و مـردم نیـز چنیـن 

کـه تـو را والیـت بخشـید!« و ایـن عّتـاب همـان کسـی بود که  شـگفتی نیسـت، جـز از آن کـس 

ی را همـراه بـزرگان دیگـر 2500 سـّکه مقـّرری برنهـاده بـود.  عمـر بـن خّطـاب و

گزاردنـش قـی نمـود و یزیـد بـن قیـس  کـه ولیـد در همـان جـای نمـاز  گفته انـد  برخـی نیـز 

کرامـت  کـردن اّمـت محّمـد؟ص؟  گفتنـد: »عثمـان بـا خـوار  یاحـی  ارحبـی و َمْعَقـل بـن قیـس ر

گویـد: بـرادرش را خواسـت.« حطیئـه جـرول بـن اوس بـن ماِلـک َعْبسـی در بـارۀ ولیـد 
که عذر ولید پذیرفته تر است. گواهی دهد  که حطیئه به ماقات پروردگارش رود،  روزی 

آن گاه که نمازشان پایان یافت، با مستی و بیخودی به آنان خطاب کرد: »آیا بیشتر هم بخوانم؟«

گــر مــردم می پذیرفتنــد، نمــاز را از ده رکعــت  کــه خیــر بیشــتری بــه آنــان برســاند. و ا و خواســت 

هــم افــزون می خوانــد!

گرنه تو نماز شفع و وتر را با هم یکی می گزاردی! ای ابووهب )= ولید(! آنان نپذیرفتند؛ و 
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گـــر مهـــار تـــو را وامی نهادنـــد،  کشـــیدند؛ و ا چـــون بـــه تاخـــت بـــه حرکـــت درآمـــدی، مهـــارت را 
همچنـــان می تاختـــی.1

ابوالَفـَرج )األغانـی: 178/4 ]139/5[( و ابوعمـر )اإلسـتیعاب ]قسـمت چهـارم/1555[( پـس از 

آوردن آن ابیـات، ایـن را نیـز از حطیئـه افزوده انـد:
گفت و آشکارا به آن افزود و نفاقش را برما نمود. در نماز سخن 

کنــده شــدن  کــه همــگان در حــال پرا بــاده را در راه نمــازگاه از دهانــش بیــرون ریخــت و هنگامــی 

بودند، نــدا داد:

که من و شما را بهره ای درخور نیست؟« »آیا بیشتر بخوانم تا مرا بستایید؛ 

یـان ثقـه در گزارش هـای اهـل حدیـث و اهل  سـپس ابوعمـر گفتـه اسـت: »ایـن خبـر از راو

کـه ولیـد در حـال مسـتی، نمـاز صبـح را چهـار رکعـت بـا مـردم  یـخ و اخبـار، مشـهور اسـت  تار

گـزارد و سـپس گفـت: ›آیـا بـاز هـم بیفزایمتـان؟‹«

ــرٰی تألیــف بیهقــی  ــه آمــده اســت در: مســند احمــد )144/1 ]233/1[(؛ الّســنن الکب گون همیــن 

گفتــه اســت: »ولیــد در محــراب قــی نمــود.« _ ؛  یــخ الیعقوبــی )142/2 ]165/2[( _ او  )318/8(؛ تار

ْســد الغابــه )91/5 و 92 ]452/5[(. در ایــن مأخــذ 
ُ
أ یــخ ابن اثیــر )42/3 ]246/2[(؛  الکامــل فــی الّتار

گفــت: ›آیــا بــاز  گــزاردن چهــار رکعــت نمــاز صبــح، بــه مــردم  آمــده اســت: »این کــه ولیــد پــس از 

ی حدیــث طبــری2  یــان ثقــه از اهــل حدیــث، مشــهور اســت.« ســپس و هــم بیفزایمتــان؟‹ از راو

گفــت:  کــه آن مــردم بــر ضــّد ولیــد همدســت شــدند و عثمــان بــه او  گونــه آورده  را بدیــن 

ــو  ــر ت ــه ب ک گناهــی را  ــار  ــاداش دهــد و ایــن مــردم ب ــو را پ ــد ت کــه خداون ــاش؛  ــرادرم! شــکیبا ب »ب

]اإلســتیعاب:  ابوعمــر  کــه  آورده  اثــر  ایــن  ــِف 
ّ
بــه دوش خواهندگرفــت.« آن گاه، مؤل بســتند، 

که از فایده تهی نیست. 1. در األغانی )179/4 ]140/5[( در پیرامون این بیت ها حکایتی آمده 

ــاع  ــر باطـــل بودنـــش اجمـ ــه همـــگان بـ کـ ــم و الملـــوک )60/5 و 61 ]273/4[( از طریقـــی آورده  یـــخ األمـ 2. وی آن را در تار
کفـــر هســـتند؛ یعنـــی: ســـری، از شـــعیب، از ســـیف  یانـــش حدیث ســـاز و ناشـــناس و حدیث ســـاز مّتهـــم بـــه  دارنـــد  و راو
مـــم و الملـــوک طبـــری را زشـــت و ناهنجـــار 

ُ
یـــخ األ کـــه چهـــرۀ تار گســـترده در بـــارۀ ایـــن طریـــق ناهمـــوار  بـــن عمـــر. ســـخن 

ســـاخته، خواهـــد آمـــد.
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کــه ولیــد بــاده  گفتــه اســت: »نظــر صحیــح نــزد اهــل حدیــث ایــن اســت  قســمت چهــارم/1556[ 

گزارد.« نوشید و آن را قی نمود و نماز صبح را چهار رکعت 

یـخ ابوالفـدا )176/1(؛ اإلصابـه )638/3(  گونـه آمـده اسـت: تار نیـز در ایـن مأخذهـا همـان 

ی بـا مـردم در حـال مسـتی، مشـهور  گفتـه اسـت: »ماجـرای نمـاز چهـار رکعـت و _ ابن َحَجـر 

یـخ الخلفـاء سـیوطی )ص104 ]ص144[(؛ الّسـیرة  گشـته اسـت.« _ ؛ تار اسـت و بـا ذکـر سـند روایـت 

کوفـه چهـار  ی ]نمـاز صبـح را[ بـا مـردم  کـه و الحلبّیـه )314/2 ]284/2[(. در ایـن مأخـذ آمـده 

بنوشـان!« سـپس در  نیـز  مـرا  و  بنـوش  »بـاده  و سـجودش می گفـت:  رکـوع  و در  نهـاد  رکعـت 

ی  بـه و ابن مسـعود؟ضر؟  بیفزایمتـان؟«  »آیـا  گفـت:  و  داد  آن گاه، سـالم  و  نمـود  قـی  محـراب 

کـه به سـوی ما روانـه ات نمود، خیر نیفزاید!« سـپس لنگه کفش  گفـت: »نـه؛ خداونـد تـو و آن را 

کـه تلوتلو می خورد  ی در حالی  ی کوفـت و مـردم بـه او سـنگریزه زدنـد و و خویـش را بـر چهـرۀ و

و سنگریزه ها به او زده می شد، به قصر درآمد ... .

بـی و اصمعـی گزارش نموده که ولید 
ْ
َکل ابوالَفـَرج )األغانـی: 178/4 ]139/5[( از ابوُعَبیـد و 

کوفـه بـاده نوشـید و برخاسـت تـا در مسـجد  کار و همـواره باده نـوش بـود. پـس در  بـن عقبـه زنـا

ی  گـزاَرد؛ و آن را بـر ایشـان چهـار رکعـت نهـاد و سـپس بـه آنـان رو جامـع، بـر مـردم نمـاز صبـح 

ی بـا صـدای بلنـد در میـان  گفـت: »آیـا بیفزایمتـان؟« آن گاه، در محـراب قـی نمـود. و نمـود و 

نمـاز بـرای مـردم چنیـن خواند:
که هم او پیر شد و هم قلب. دْل عاشق رباب شد، از آن پس 

ه آورده و در همـان  َشـّبَ بـن  از عمـر  بـه نقـل  را  گـزارش  ایـن  همـو )همـان: 179/4 ]141/5[( 

کار  کوفـه در بـارۀ  گروهـی از مـردم  کـه  )180/5 ]143/5[( از طریـق مدائنـی، از ُزْهـری نقـل نمـوده 

ولیـد نـزد عثمـان رفتنـد. عثمـان گفـت: »آیـا هـرگاه مـردی از شـما بـر امیـرش خشـم گیـرد، او را 

کیفرتـان خواهـم داد!« پـس آنـان بـه  گـر زنـده باشـم،  بـه نادرسـت مّتهـم سـازد؟ صبحگاهـان ا

گفت:  ی صدا و بانگی درشـت شـنید.  عایشـه پناه جسـتند و صبحگاهان عثمان از اتاق و
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»آیـا عراقیـاِن از دیـن بیـرون شـده و بـدکار، پناهگاهـی جـز خانـۀ عایشـه نمی یابنـد؟« عایشـه 

کفش، رسـول  گفت: »سـّنت صاحب این  کرد و  کفش رسـول خدا؟ص؟را بلند  شـنید و لنگه 

یافتند و فراآمدند تا مسجد را انباشتند.  خدا، را وانهادی.« مردم این ماجرا را زبان به زبان در

کار  کارهـا؟« و  یکـی می گفـت: »آفریـن بـر تـو ای زن!« و دیگـری می گفـت: »زنـان را چـه بـه ایـن 

افتادنـد  بـه جـان هـم  کفش هـا  بـا لنگـه  و  بـه یکدیگـر سـنگریزه پراندنـد  کـه  کشـید   بدانجـا 

و گروهـی از اصحـاب رسـول خـدا نـزد عثمـان درآمدنـد و بـه او گفتند: »از خـدا بپرهیز؛ اجرای 

ی را از  کـن!« پـس عثمـان و حـد را وامگـذار و تبـاه مکـن و بـرادرت را از امیـرِی مـردم برکنـار 

کنار نهاد. امیری بر آنان 

بـه  و  درآمـد  مدینـه  بـه  مـردی  کـه  کـرده  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  َوّراق  َمَطـر  طریـق  از  همـو 

ی  گـزاردم. سـپس او بـه مـا رو گفـت: »مـن نمـاز صبـح را فراپشـت ولیـد بـن عقبـه  عثمـان؟ضر؟ 

نمـود و گفـت: ›آیـا بیفزایمتـان؟ مـن امـروز نشـاطی در خویـش می بینـم!‹ و مـن بـوی شـراب را 

گفتنـد: »حدهـا را وانهـادی و تبـاه  ی حـس نمـودم.« عثمـان آن مـرد را تنبیـه نمـود و مـردم  از و

گواهـان را زدی!« کـردی و 

آمـده  آن  در  کـه  آورده  را  نمـاز  ایـن  ماجـرای   )]119/4[  273/2 الفریـد:  )الِعقـد  ابن   عبدَرّبـه 

بـر آنـان نهـاد ... .« اسـت: »ولیـد نمـاز صبـح را در حـال مسـتی، سـه رکعـت 

در بخـش مناقـب عثمـان از صحیـح البخـاری ]1351/3[ ضمـن حدیثی آمـده که مردم در بارۀ 

کردنـد. ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 44/7 ]56/7[( در  ی بسـیار چـون و چـرا  و

کـه مـردم دربـارۀ آن چـه  کـه چنیـن بـود  گفتـه اسـت: »در روایـت َمْعَمـر آمـده  شـرح ایـن جملـه 

کـرد، بسـیار سـخن می گفتنـد و نیـز  ی را تـرک  کـرد، یعنـی اجـرای حـد بـر و بـا ولیـد   عثمـان 

ی َسْعد بن ابی وّقاص را برکنار ساخته بود.« که و در بارۀ اعتراضشان به این 

خواسـت  بـه  و  می شـنوید؛  را  ماجرایـش  کـه  اسـت  کسـی  همیـن  ولیـد  گویـد:  امینـی 

گاه می کنیم، به  دهـای دیگـر، شـما را بـه حال حقیقـی اش آ
ّ
ـد و مجل

ّ
خداونـد، در همیـن مجل
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ی باده می نوشـد و در محرابش  ید. می بینیـد که و گویـا از نزدیـک بـر او اشـراف دار کـه  گونـه ای 

بیـرون  انگشـتش  از  را  انگشـتری اش  و  می افزایـد  نمـاز  در  مسـتی،  شـّدت  از  و  می کنـد  قـی 

می سـازند و او از فـرط ناهشـیاری، درنمی یابـد. پیـش از چنیـن روزی، خـدای تعالـی بـا ایـن 

که مؤمن اسـت همچون  کسـی  گوینده اش عزیز باد! _ او را چنین شناسـانده بود: »آیا  که  سـخن _ 

کـه از فرمـان ]خـدای[ بیـرون رفتـه؟! هرگز برابر نیسـتند.« )سـجده/18(1 و نیز با این سـخن:  کسـی اسـت 

کنید �« ]حجـرات/6[ ابن   عبدالَبّر )اإلسـتیعاب: 620/2  گـر فاسـقی بـرای شـما خبـری آورد نیک بررسـی  »ا

یافته ام، میـان دانایان به تأویـل قرآن، اختالف  کـه در ]قسـمت چهـارم/1553[( گویـد: »تـا آن جـا 

گـر فاسـقی بـرای شـما خبـری آورد �‹ ]حجـرات/6[ در بـارۀ  کـه ایـن سـخن خداونـد؟زع؟ : ›ا نیسـت 

گـزارش  ی  ْسـد الغابـه: 90/5 ]451/5[( همیـن سـخن را از و
ُ
گشـته اسـت.« ابن اثیـر )أ ولیـد نـازل 

نموده است.

کارآزمودگــِی والیــت یافتــن از  ی بصیــرت و  کســی همچــون و کــه  پــس آیــا ممکــن اســت 

گــردد و بــر جان هــا و مال هــا و ناموس هــا و آبروهــا چیرگــی   ســوی پیشــوای مســلمانان را دارا 

یابنــد و زمــام ادارۀ امــور آبادی هــای مســلمانان  و اســتیال یابــد و مــردم احــکام خویــش را از او در

گــردد؟ آیــا ایــن چیــزی اســت  بــه او ســپرده شــود و امامــت جمعــه و جماعتشــان را عهــده دار 

گماشــت  کار  ی را بــر  کــه و کــن  گــذار و از خلیفــه ســؤال  کــه در شــریعت یافــت می شــود؟ مــرا وا

یانــۀ خویــش زد! گواهــان بــر ضــّد او را رانــد و بیــم داد یــا بــه تاز و 

ی بـه فرمانروایـی پیـش از بزه کاری اش بوده؛ اّمـا چرا حّدی را که به  گیریـم کـه گماشـتن و

اثبـات رسـیده و بـه خاطـر وانهادنـش سـرزنش شـده بود، چنـدان به تأخیر افکند تـا آن مرد را با 

یانه حفظ نماید؟ جامـه ای کتانـی در اتاقـی درون سـازند تـا او را از درد تاز

ی درمی آمـد تـا حـّد را بـر او جـاری سـازد، ولیـد از خشـم خلیفـه  کـه بـر و از آن پـس نیـز هـر 

کـه ولیـد بـه او نسـبت  و بریـدن پیونـد خویشـاوندی بیمـش مـی داد! آیـا خلیفـه می دانسـت 

کتاب )42/2؛ چاپ دوم: ص46( بنگرید. 1. به همین 
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کـه بـر اجـرای حـّد خداونـد خشـم می گیـرد و پیونـد خویشـاوندی خـود را بـر حکـم  می دهـد 

شـریعت برتـر می شـمارد؛ و بـاز هـم بـا خشـنودی از ایـن گفتـار، از آن چشـم می پوشـید؟ یـا این 

کـه نشـان می دهـد  گـزارش اسـت  ی نرسـیده بـود؟ ایـن بـر خـالف سـبک و سـیاق  خبـر بـه و

گاه بـود و در همـه حـال، در اجـرای حـد سسـتی   خلیفـه از هـر چـه در آن میـان می گذشـت، آ

کـه نـوادۀ پیامبـر، حسـن مجتبـی؟ع؟ را از اجـرای حد بازداشـت؛  یـد؛ چنـدان  و درنـگ می ورز

یـدن بـه ولیـد، بـه سـوی باطـل نمی گرایـد. خلیفـه دوسـت  کـه او بـا نرمـی ورز زیـرا می دانسـت 

ی را می جسـتند، ولیـد را حـد زننـد.  کـه خشـنودی و کـه پاسـبانان خـودش، همانـان  داشـت 

گشـت و حکمـش بـه دسـت موالمـان امیرالمؤمنیـن جـاری شـد، در  اّمـا فرمـان خـدا چیـره 

که آن ستم پیشـه دشـنامش می داد و آن حضرت _ سـام اهلل علیه _ در راه خدا از سـرزنش  حالی 

کـه او _ سـام اهلل علیـه _ بـه عبـداهلل بـن جعفـر فرمـان داد تـا  هیـچ مالمتگـری نمی هراسـید؛ یـا آن 

کـه در صحیـح مسـلم  یانـه زنـد و خـودش؟ع؟ شـمارش آن را بـر عهـده داشـت؛ چنـان  ولیـد را تاز

کتاب الحدود[( و األغانی ]142/5[ و جز آن دو آمده است.  ،539/3[ 52/2(

آیـا پـس از ثابـت شـدن آن چـه موجـب حـد اسـت، حـد را وامی نهنـد و تبـاه می کننـد تـا 

گفـت و  گـردد و جـدال بـه درگیـری انجامـد و  بحـث و جـدل در بـارۀ آن درگیـرد و بگومگـو داغ 

کفش ها بر فراز رود و نخسـتین درگیری میان مسـلمانان  کشـیده شـود و لنگه  گو به زد و خورد 

کـه عثمان حـد را وانهاد  پـس از رسـول خـدا؟ص؟ شـکل پذیـرد و بانـگ اّم المؤمنیـن بلنـد گردد 

کـرد؛ و سـروِر خانـدان پیامبـر _ صلـوات اهلل علیـه _ خلیفه را چنین  و تبـاه نمـود و گواهـان را تهدیـد 

کـردی و گروهـی را که بر ضّد بـرادرت گواهی دادند،  گـذاردی و تبـاه  سـرزنش نمایـد: »حـد را وا

یـده  کـه بـه زبـان قـرآن عزیـز، پـرده اش در کسـی چـون آن بـدکار  زدی!« و آیـا پـس از ایـن همـه، 

کـرد و آن  کـه بـر امـوال مـردم گماشـته شـود؛ چنـان که عثمـان چنین  شـده، شایسـتۀ آن اسـت 

یـخ یعقوبـی:  گماشـت؟ )تار کلـب و بلقیـن  ی، بـر زکات مـردم  مـرد را پـس از اجـرای حـد بـر و

142/2 ]165/2[( آیا پیوند برادری همۀ این ها را روا می شمرد؟
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ایـن  بیـان  مـن،  وظیفـۀ  تنهـا  گویـم.  پاسـخ  پرسـش ها  بدیـن  کـه  نیسـت  مـن  عهـدۀ  بـر 

ـت و تحلیـل آن اسـت؛ و اّمـا پاسـخ بـر عهدۀ یـاوران خلیفه اسـت یا خود 
ّ
ماجـرا همـراه ذکـر عل

کـرد. خواننـدگان بزرگـوار در ایـن زمینـه داوری خواهنـد 

4. اذان سوم نماز به فرمان خلیفه

بخـاری و جـز او بـا ذکـر سـند از سـائب بـن یزیـد آورده انـد کـه نخسـتین اذان نمـاز جمعـه 

که امام جماعت بیرون آید و سـپس چون  گاه بود  در زمان رسـول خدا؟ص؟ و ابوبکر و عمر آن 

هنـگام برپایـی نمـاز فرامی رسـید، اذان دوم برمی خاسـت. در زمـان عثمـان، بـر شـمار مـردم 

کـه تـا ایـن روزگار ادامـه دارد. )صحیـح بخـاری:  گشـت  افـزوده شـد و بـر زوراء1 اذان سـوم افـزوده 
95/2 و 96 ]309/1[؛ سـنن ِترِمـذی: 68/1 ]392/2[؛ سـنن أبـی داوود: 171/1 ]285/1[؛ سـنن ابن ماجـه: 

کتـاب األم شـافعی: 173/1 ]195/1[؛  348/1 ]359/1[؛ السـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 100/3 ]527/1[؛ 

یـخ األمم و الملوک: 68/5 ]287/4[؛ الکامل فی  الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 429/1؛ 192/3 و 205؛ تار

یـخ: 48/3 ]253/2[؛ فیـض اإللـه المالـک تألیـف بقاعـی: 193/1 ]201/1[( الّتار

در  و عمـر؟امهضر؟  ابوبکـر  و  پیامبـر؟ص؟  روزگار  کـه در  آمـده  ابـوداوود  و  بخـاری  در عبـارت 

کـه امـام جماعـت بـر منبـر می نشسـت. در روزگار  روز جمعـه، آغـاز اذاِن نمـاز هنگامـی بـود 

ی فرمـان داد تـا اذان سـوم را در روز جمعـه  گشـت، و کـه شـمار مـردم افـزوده  خالفـت عثمـان 

گشـت. کار بـر همیـن منـوال پایـدار  افزودنـد و مـؤّذن بـر زوراء ایـن اذان را بانـگ برداشـت و 

کــه عثمــان فرمــان داد تــا در روز جمعــه، بــر زوراء، اذان ســوم را  در عبــارت نســائی آمــده 

بانــگ دهنــد.

کـه چـون در روز جمعـه رسـول خـدا؟ص؟ بـر منبـر می نشسـت،  نیـز در عبارتـی از وی آمـده 

اقامـه  رسـول خـدا  خـود  فـرود می آمـد،  منبـر  از  پیامبـر؟ص؟  کـه  گاه  آن  و  اذان می گفـت  بـالل 

می گفـت و در روزگار ابوبکـر و عمـر نیـز چنیـن بـود.

که خواهد آمد، مکان یا تخته سنگی در بازار مدینه بوده است.)م.( 1. چنان 
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که در زمان رسول خدا؟ص؟ و ابوبکر و عمر، چون امام جماعت  در عبارت ِترِمذی آمده 

بیـرون می شـد، اذان می دادنـد و آن گاه، هنـگام برپایـی نماز، اقامـه می خواندند؛ و چون دورۀ 

عثمان رسـید، بر زوراء اذان سـومی افزود.

کـه هرگاه رسـول خدا؟ص؟ برای  َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 39/5( از سـائب بـن یزیـد آورده 

نمـاز بیـرون می شـد، مـؤّذن بانـگ به اذان و سـپس اقامه برمی داشـت و در روزگار ابوبکر و عمر 

ی در سـال هفتـم1 اذان سـوم را افـزود و مـردم  کـه و و آغـاز خالفـت عثمـان نیـز چنیـن بـود تـا آن 

آن را عیب شمردند و بدعت خواندند.

ظاهـر  »از  اسـت:  گفتـه   )]394/2[  315/2 البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  )فتـح  ابن َحَجـر 

کردنـد؛ زیـرا خلیفـه بـود و فرمـان  ی  کار عثمـان پیـرو کـه مـردم در همـۀ سـرزمین ها از  برمی آیـد 

کهانـی یاد نموده که نخسـتین پدید آورنـدۀ اذان اّول2 در مّکه،  خلیفـه بایسـتۀ اطاعـت. اّمـا فا

کنـون جـز یـک بـار  کـه مـردم باختـِر نزدیـک ا یـاد بـود؛ و مـرا خبـر رسـیده  حّجـاج؛ و در بصـره، ز

کـه اذان نخسـت در  اذان نمی دهنـد. ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف: 48/2[ از طریـق ابن عمـر آورده 

کـه جملـه ای  روز جمعـه، بدعـت اسـت. شـاید ابـن عمـر ایـن سـخن را ]بـر خـالف ظاهـرش 

خبـری اسـت[ بـه گونـۀ اسـتفهام انـکاری بیـان کرده باشـد و شـاید نیز مقصودش ایـن بوده که 

ی نبوده و سـپس  چنیـن کاری در روزگار پیامبـر؟ص؟ صـورت نمی پذیرفتـه و هرچه در روزگار و

رخ داده، بدعـت نامیـده می شـود.«

شـوکانی )نیـل األوطـار: 332/3 ]298/3[( ایـن سـخن فتـح البـاری را آورده و عینـی )ُعْمـدة 

اذان نخسـت در  کـه  کـرده  یـاد  را  ابن عمـر  البخـاری ]211/6[( حدیـث  القـاری فـی شـرح صحیـح 

کـه نخسـتین پدیـد آورنـدۀ اذان  روز جمعـه، بدعـت اسـت. همـو ایـن سـخن ُزْهـری را آورده 

کـه در عبارتـی  گفتـه  یـان فرامی دادنـد. همـو  بازار بـرای  را  ایـن اذان  و  بـود  نخسـت، عثمـان 

مـم و الملـوک 
ُ
یـخ األ کـه در تار کـه بـا سـال 30 هجـری برابـر می افتـد؛ چنـان  1. مقصـود سـال هفتـم خالفـت عثمـان اسـت 

طبـری ]287/4[ و جـز آن آمـده اسـت.

2. مقصـود همیـن اذان سـوم نمـاز اسـت کـه در عبارت هـای آینـده نیـز گاه بـا تعبیـر اذان اّول و گاه اذان سـوم آمـده و سـبب 
ایـن اختـالف تعبیـر، در یادکـرد از سـخن َطَبرانـی در ادامـۀ همیـن گفتار خواهـد آمد.)م.(
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برخـی  گردآینـد ... و  مـردم  تـا  آورد  پدیـد  زوراء  بـر  را  اذان سـوم  آمـده اسـت: »عثمـان  چنیـن 

یـاد بـود.« کـه نخسـتین پدیـد سـازندۀ اذان اّول در مّکـه، حّجـاج؛ و در بصـره، ز گفته انـد 

کـه  یـان ایـن حدیث هـا می شـود، ایـن اسـت  کـه از راو گویـد: نخسـتین پرسشـی  امینـی 

گشـت، افـزون شدنشـان در پایتخـت  کـه موجـب تکـرار اذان  مقصـود از افـزون شـدن مـردم 

گـر معنـای دوم مقصـود اسـت، هـزار اذان نیـز  خالفـت، مدینـۀ منـّوره، بـود یـا در همـۀ جهـان؟ ا

سـرزمین ها  و  شـهرها  آن  بـه  مدینـه  مـؤّذن  بانـگ  زیـرا  نبـوده؛  سـودمند  جهـان  مـردم  بـرای 

کـه بـه اذان مدینه گوش بسـپارند و همراه آن،  فرانمی رسـیده و نیـز ایشـان تکلیـف نداشـته اند 

نماز بگزارند.

گــر مایــۀ درســتِی افــزودن در اذان نمــاز باشــد _  و اّمــا افــزون شــدن مــردم در خــود مدینــه _ ا

کــردن تعــداد مؤّذنــان در چندگوشــۀ آن شــهر، در یــک زمــان، را روا  کــه افــزون  جــز ایــن نیســت 

ــی اســت  ــداز میــان اقامــه و نمــاز را! ایــن در حال ــه اذان پــس از اقامــه و فاصله ان می ســازد و ن

کار نوپدیــد خلیفــه، افــزودن بــه اذان  کــه در ســّنت نیــز خــالف ایــن ترتیــب بــه اثبــات رســیده و 

کــه ترکمانــی )شــرح الّســنن الکبــرٰی  کــردن تعــداد مؤّذنــان؛ چنــان  ــه افــزون  ــود و ن پــس از اقامــه ب

کــه صحابــه ایــن  ی بــود  تألیــف بیهقــی: 429/1( بدیــن نکتــه توّجــه داده اســت. از همیــن رو

ــان اختصــاص  ــودن مؤّذن ــه ب ــر عثمــان عیــب شــمردند و بدعتــش دانســتند. چندگان کار را ب

بــه روزگار عثمــان نداشــته و در زمــان رســول خــدا؟ص؟ نیــز بــالل و ابن اّم مکتــوم، هــر دو، اذان 

خــود  اســت،  آمــده   )]239/2[  136/2( مســلم  صحیــح  بــر  ُاَبــّی  شــرح  در  کــه  چنــان  می دادنــد. 

عثمــان نیــز چهــار مــؤّذن داشــت؛ زیــرا هنــگام افــزون شــدن مــردم بدان هــا نیــاز می افتــاد. 

کــه در جایــز بــودن چندگانگــی مؤّذنــان اختالفــی باشــد و حّتــی احکامــی را بــر  مــن ندیــده ام 

کــه  کرده انــد؛ همچــون: آیــا بــا چندگانــه شــدن مؤّذنــان، بازخوانــِی مســتحب _  ایــن مســأله بــار 

برخــی آن را واجــب شــمرده اند _ تکــرار می گــردد؟ هــرگاه مــؤّذن اّول بانــگ بــرآوَرد، آیــا امــام 

کنــدی ورزد تــا مــؤّذن پســین نیــز بانــگ خویــش را بــه پایــان  جماعــت می توانــد بــرای ادای نمــاز 
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َبــرد یــا می توانــد بــرای نمــاز بیــرون آیــد و اذان دهنــدۀ دوم در آن هنــگام، نــدای خویــش را قطــع 

گــر مؤّذنــان چندگانــه باشــند، آیــا می تواننــد در پــی هــم اذان دهنــد و یــا همگــی در اّول  ســازد؟ ا

ــزرگ و دارای  گــر مســجد، ب ــد: »ا گوی ــد؟ شــافعی )کتــاب األّم: 72/1 ]84/1[(  وقــت بانــگ برآورن

گویــد تــا در یــک زمــان،  کــه هــر یــک در منــارۀ خویــش اذان  کــی نیســت  چنــد مــؤّذن باشــد، با

کــه بــدان نزدیکنــد، بانــگ اذان را بشــنوند.« مردمــی 

کـه عثمان اذان سـوم را افـزود، برمی آید که  از ظاهـر آن چـه در حدیـث صحیـح گذشـت 

کـه از َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر:  ی اذانـی را پـس از اذان و اقامـه، و نـه پیـش از آن دو _ چنـان  و

کننـدگان آن حدیـث نیـز بـه  145/7[ خواهـد آمـد _ پدیـدار سـاخت و سـخن برخـی از شـرح 

امـام  از  پیـش  اذاِن  بـر  زیـرا  اسـت؛  سـوم  شـرعی،  اعتبـار  بـه  سـوم  »اذان  دارد:  اشـاره  همیـن 

جماعت و اقامۀ نماز افزوده شـده اسـت.« )شـرح سـنن ِترِمذی _ در حاشـیۀ همان کتاب _  :68/2( 

»شـرح  اسـت:  گفتـه   )]395/2[  315/2 البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  )فتـح  ابن َحَجـر  آری؛ 

که اذان و اقامه، یکم و دوم  که مقصود از اذان سـوم این اسـت  کنندگان، همه، بر این باورند 

بوده انـد؛ پـس نـام نهـادن آن چـه عثمـان فرمـان داد، بـه اذان سـوم، اقتضا دارد کـه آن دو پیش 

از ایـن بـوده باشـند.« عینـی )ُعْمـدة القاری فی شـرح صحیـح البخـاری: 290/2 ]211/5[( گوید: »این 

کـه همچـون اذان، اعالم گـر اسـت؛  گفته انـد، از ایـن رو اسـت   کـه در ایـن جـا اقامـه را نیـز اذان 

و سخن رسول خدا؟ص؟ هم از این دست است: ›میان دو اذان، هرکه خواهد نماز بگزارد.‹1 

و مقصودش، میان اذان و اقامه است.«

گر فرض کنیم که افزون شـدن مردم موجب افزودن اذان گشـته، باید _ چنان که گفتیم _  ا

آن اذان افزوده شـده در پیرامون شـهر و جای های دور از مسـجد سـرداده شـود تا به گوش کسـانی 

کـه در روزگار پیامبـر و ابوبکـر و عمـر، بـر دِر  کـه اذان مسـجد را درنمی یابنـد؛ همـان اذانـی را  رسـد 

کـه  کـه در سـنن ابـی داوود )171/1 ]285/1[( آمـده _ و نـه در زوراء  مسـجد سـرداده می شـد _ چنـان 

کرده است. 1. آن را بخاری )الّصحیح: 8/2 ]225/1[( با ذکر سند روایت 
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خانـه ای نزدیـک بـه مسـجد بـوده اسـت؛ آن سـان کـه در القامـوس المحیـط ]ص516[ و تـاج العـروس 

کـه ایـن همـان خانـۀ عثمـان بـن َعّفـان بـوده باشـد  ]246/3[ دیـده می شـود. تفـاوت نمی کنـد 

یـاد می کنـد ]یـا خانـه ای دیگـر[ و َطَبرانـی  کـه َحَمـوی )معجـم البلـدان: 412/4 ]156/3[( از آن 

]المعجـم الکبیـر: 145/7[ می گویـد: »پـس عثمـان فرمـان داد تـا اذان اّول را بـر خانـه ای از آِن خـود 

ی، بـر آن اذان داده می شـد.« )فتـح البـاری  ی بـه نـام زوراء سـردهند؛ و از آن پـس، بـرای نمـاز و و

بشـرح صحیـح البخـاری: 315/2 ]394/2[؛ ُعْمـدة القاری شـرح صحیح البخـاری: 291/3 ]212/6[( و یا 

کـرده؛  کـه خـود َحَمـوی از آن یـاد  گونـه   جایـی در بـازار مدینـه، نزدیـک مسـجد بـوده باشـد، آن 

کـه در  یـده، آن سـان  کـه ابن بّطـال بـدان یقیـن ورز کنـار دِر مسـجد، چنـان  و یـا سـنگی بـزرگ 

فتح الباری بشـرح صحیح البخاری )315/2( و ُعْمدة القاری فی شـرح صحیح البخاری )291/3( دیده 

ی، در هـر حـال، اذان در زوراء در دامنـۀ صـدا و رسـاندن خبـر، همچـون  می شـود. از ایـن رو

اذان بـر دِر مسـجد بـوده؛ پـس در ایـن افزایـِش مخالـف سـّنت چـه سـودی اسـت؟

گهـان در سـال  کنیـم _ آیـا نا گـر آن را درسـت فـرض  وانگهـی ایـن افزایـِش مـردم در مدینـه _ ا

کـه ایـن شـهر  پایتخـت خالفـت اسـالمی  هفتـم خالفـت عثمـان پدیـدار شـد یـا از هنگامـی 

گشـت، جمعّیتـش رو بـه افزونـی نهـاد؟ آن حـّد افزایـش جمعّیـت کـه مخالفت با سـّنت یا پدید 

ک همین سّنت نوپدید را می توان در دیگر  ساختن اذان سوم را موجب گشت، چه بود؟ آیا مال

پایتخت هـا و شـهرهای بـزرگ _ کـه چندیـن برابـر جمعّیت مدینـه در آن جـای دارند _ نیـز جاری 

کـه  دانسـت و اذان را ده هـا یـا صدهـا بـار در آن جـا تکـرار نمـود؟ از خلیفـه و یاورانـش بپرسـید 

کار او را توجیـه می کننـد!

گـر افزایـش مـردم در مدینـه موجـب ایـن اذان سـوم بـود، پـس چرا مـردم همۀ  کـه ا دیگـر آن 

کـه در آن جای هـا  ایـن  بـدان عمـل نمودنـد؛ حـال  ی و  کار خلیفـه پیـرو ایـن  از  سـرزمین ها 

کار بـازدارد  کـه اینـان را از آن  انبوهـِی جمعّیـت پدیـد نیامـده بـود. پـس خلیفـه وظیفـه داشـت 

کـه افزایـش اذان تنهـا خـاّص مدینـه یا هر سـرزمینی اسـت که دارای  گاهشـان کنـد  و آشـکارا آ

جمعّیـت انبـوه باشـد.
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آری؛ خلیفــه دِر گســتاخی بــر خــدا را گشــود و پــس از او نیــز معاویــه و مــروان و زیاد و حّجاج 

کــه ] گســتاخی و[ ســتم  کردنــد؛ و آن  آمدنــد و طبــق میــل و شــهوت خویــش، بــا دیــن خــدا بــازی 

را آغــاز کند، ســتمگرتر اســت!

5. خلیفه مسجد الحرام را وسعت می بخشد
گویـد: »در  یدادهـای سـال 26 هجـری  یـخ األمـم و الملـوک: 47/5 ]251/4[( در رو طبـری )تار

را وسـعت بخشـید. خانه هـای  و آن  افـزود  الحـرام  بـر مسـاحت مسـجد  ایـن سـال، عثمـان 

یدند. پس خانه هاشـان را بر ایشـان  کسـان را خرید و بعضی نیز از فروش خودداری ورز برخی 

ویران سـاخت و بهای آن را در بیت المال نهاد. آنان بر عثمان بانگ برآوردند و او فرمان داد 

گسـتاخ سـاخته اسـت؟  گفت: ›آیا می دانید چه چیز شـما را بر من  تا در بندشـان افکنند؛ و 

چیـزی جـز بردبـاری مـن، شـما را بـر مـن گسـتاخ ننمـوده اسـت. همیـن کار را عمـر بـا شـما کرد 

و بـر او بانـگ نزدیـد!‹ سـپس عبـداهلل بـن خالـد بـن أسـید در بـارۀ ایشـان بـا عثمـان گفـت و گو 

 )]164/2[  142/2 یـخ:  )الّتار یعقوبـی  گونـه،  همیـن  بـه  را  یـداد  رو ایـن  رهیدنـد.«  بنـد  از  و   کـرد 

یخ: 39/3 ]234/2[( آورده اند. و ابن اثیر )الکامل فی الّتار

َبالُذری )أنساب األشراف: 38/5( از طریق ماِلک، از ُزْهری با ذکر سند روایت کرده است: 

»عثمان مسجد پیامبر؟ص؟ را وسعت بخشید و 10000 درهم از مال خویش را بدین کار هزینه 

نمود. مردم گفتند: ›مسجد رسول خدا را وسعت می بخشد و سّنت او را دگرگون می سازد!‹«

امینی گوید: گویا خلیفه »قاعدۀ ید« را قانونی فراگیر در اسالم نمی شمرده و برای مالکّیت 

بها و ارزشی در شریعت مقّدس نمی دیده و این سخن پیامبر بزرگوار؟ص؟ به گوشش نخورده بود: 
»مال هیچ انسان مسلمانی جز با رضایت وی حالل نمی گردد.«1

کـرده و افـزودن وسـعت  کـه خـود خلیفـه روزگار عمـر را درک  مایـۀ شـگفتی بسـیار اسـت 

مسـجد الحـرام و حّجـت آوری عّبـاس بـن عبدالمّطلـب را در برابـر عمـر و خـودداری اش از 

1. آن را با این عبارت، حافظ ابن ابی جمرۀ ازدی )بهجة الّنفوس: 134/2؛ 111/4( آورده است.
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بخشـیدن خانـۀ خویـش را دیـده و سـخن ُاَبـّی بـن  َکْعـب و ابـوذر ِغفـاری و جـز آن دو را شـنیده 

کـه حدیـث سـاختن بیـت الَمْقـِدس از جانـب داوود؟ص؟ را روایـت نمودنـد و عّبـاس نیـز بـا 

ی اثبـات شـد و بـدان سرسـپْرد؛  گشـت و سـّنت شـریف نـزد و همیـن حدیـث بـر عمـر پیـروز 

آن هـا  بـه همـۀ  مـرد  ایـن  اّمـا  گذشـت.  کتـاب )266-262/6(  همیـن  در  تفصیـل  بـه  کـه  چنـان 

یـد و بـا آن سـّنت ثابـت مخالفـت نمـود و سـپس بـه رفتـار عمـر و بیـم بـردن  بی اعتنایـی ورز

نمـود  احتجـاج  بـود،  او شـده  از  مـردم  نبـردن  بیـم  مایـۀ  کـه  بردبـاری خویـش  و  ی  از و  مـردم 

کـرد و هـر که را با او در ایـن زمینه گفت و گو  و خانه هـای مـردم را بـدون رضایـت ایشـان ویـران 

کـه مردم گفتند:  یـا چون وچـرا نمـود، در بنـد افکنـد و بهـای آن را در بیـت المـال نهاد؛ چندان 

»مسـجد رسـول خدا را وسـعت می بخشـد و سـّنت او را دگرگون می سازد!«

6. رأی خلیفه در بارۀ متعۀ حج

کـه  بخـاری در صحیـح البخـاری بـا ذکـر سـند از مـروان بـن حکـم آورده اسـت: »شـنیدم1 

عثمـان و علـی؟امهضر؟ در میـان مّکـه و مدینـه سـخن می گفتنـد و عثمـان از متعـه و جمـع نمـودن 

میـان حـج و عمـره نهـی نمـود؛ و چـون علی چنیـن دید، به بانگ بلند بـرای هر دو لّبیک گفت 

کـه مـن  و چنیـن بـر زبـان رانـد: ›لّبیـک از بـرای عمـره و حـج بـا هـم.‹ عثمـان گفـت: ›می بینـی 

کـه  مـردم را از کاری نهـی می کنـم و تـو آن را انجـام می دهـی؟‹ علـی گفـت: ›مـن کسـی نباشـم 

گـذارم.‹« سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ را بـه سـبب سـخِن هیـچ کـس از مـردم وا

کـه دیدیـم مـردی  در عبـارت احمـد آمـده اسـت: »همـراه عثمـان؟ضر؟ در حرکـت بودیـم 

لّبیـک حـج و عمـره را بـا هـم ادا نمـود. عثمـان؟ضر؟ گفـت: ›ایـن کیسـت؟‹ گفتنـد: ›علـی.‹ 

کـه مـن از ایـن کار نهـی نموده ام؟‹ گفت: ›آری؛ اّما من کسـی نباشـم  گفـت: ›آیـا ندانسـته ای 

کـه سـخن رسـول خـدا؟ص؟ را بـه سـبب سـخن تـو وانهم.‹«

کـه علـی و عثمـان؟امهضر؟ در  ب آورده انـد  مسـلم و بخـاری بـا ذکـر سـند از سـعید بـن ُمَسـِیّ

1. در اصل مأخذ چنین است: »حضور داشتم.« )غ.(
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گفـت: »چـه خواهـی از ایـن  گردآمدنـد و عثمـان از متعـه نهـی می نمـود. علـی بـه او  ُعسـفان 

گذار!«  کـه رسـول خـدا؟ص؟ انجـام داده، نهـی می نمایـی؟« عثمان گفت: »مـا را وا کـه کاری را 

گـذارم.« و چـون علـی چنیـن دیـد، بـرای حـج و عمـره، بـا هم،  علـی گفـت: »مـن نتوانـم تـو را وا

لّبیـک ادا نمـود.

کـه عثمـان؟ضر؟ از متعـه  کـرده  مسـلم از طریـق عبـداهلل بـن َشـقیق بـا ذکـر سـند روایـت 

نهـی می نمـود و علـی؟ضر؟ بـدان فرمـان مـی داد. عثمان سـخنی بـه علی گفت و او پاسـخ داد: 

گفـت: »آری؛ اّمـا  کـه مـا همـراه رسـول خـدا؟ص؟ متعـه می گزاردیـم.« عثمـان  »خـوب می دانـی 

ک بودیـم.« در آن هنـگام بیمنـا

]68/3[؛   349/1 مسـلم:  صحیـح  569[؛  و   567/2[  71 و   69/3 بخـاری:  صحیـح  بـه:  بنگریـد 
مسـند احمـد: 61/1 و 95 ]98/1 و 153[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 148/5 و 152 ]345/2[؛ الّسـنن 

کـم: 472/1 ]644/1[؛ تیسـیر  الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 352/4 و 22/5؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

صـول: 282/1 ]333/1[�
ُ
الوصـول إلـی جامـع األ

امینـی گویـد: در بخـش »اخبـار نادر و شـگفت« در همیـن کتـاب )198/6-205 و 220-213( 

بـه تفصیـل در بـارۀ ایـن مسـأله سـخن گفتیم و حدیث های فـراوان در زمینۀ ثابـت بودن متعۀ 

حـج در کتـاب و سـّنت آوردیـم و یـاد کردیـم کـه هیـچ آیـه ای در نسـخ آن نازل نگشـته و رسـول 

خـدا؟ص؟ تـا هنـگام وفـات از ایـن کار نهـی ننمـوده؛ و بازداشـتن خلیفۀ دوم از ایـن کار، تنها بر 

گروهـی از پیشـوایان حدیـث از طریق هـای  کـه مسـلم و بخـاری و  ی بـوده؛ چنـان  پایـۀ رأی و

فـراوان خویـش آورده انـد. عثمـان همـۀ این صحنه ها را دیده و گفـت و گوهای رخ داده در آن 

گر به  کـه همۀ دلیل عمر این اسـت: »ا و اعتـراض صحابـه بـه عمـر را شـنیده بود و می دانسـت 

ک می آمیزنـد و سـپس  گزارنـد، بـا زنـان خویـش زیـر درخـت ارا کـه متعـه  آنـان رخصـت دهـم 

کـه ایـن دلیـل باطـل چیـزی جز رأی بـی ارزش نبـود و هیچ  آنـان را بـه حـج می برنـد.« می بینیـد 

برهانـی آن را پشـتیبانی نمی کـرد؛ بلکـه قـرآن و سـّنت آن را نقـض می نمـود. رسـول خـدا؟ص؟ 
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ی بـا عینک نزدیک بین خویش کشـف  بیـش از صاحـب ایـن رأی، بـه ایـن نکتـۀ ظریـف که و

ی، خـود خـدای سـبحان همـۀ این هـا را می دانسـت؛ اّمـا خـدا و  گاه بـود؛ و پیـش از و نمـود، آ

کردند: رسولش متعۀ حج را نهی ننمودند، بلکه آن را برقرار 
کتــاب خــدا و ســّنت. جــز ایــن هــر چــه هســت، نــه خــود علــم  دانــش دیــن چیــزی نیســت جــز 

اســت و نــه نشــانۀ آن؛

ِش1  و چیــزی نیســت جــز هــوا و هــوس و مجــادالت جعلــی و بــه هــم بافتــه. مبادا ســخنان بــی اررݩݐ
صاحبــان آن مجــادالت بــه هــم بافتــه، تــو را بفریبد!2

نکـرد  اعتنـا  این هـا  از  یـک  هیـچ  بـه  اّمـا  داشـت؛  حضـور  همـه  ایـن  در  عثمـان   آری؛ 

کتـاب خـدا  کـه او را سـزاوار بـود تـا از   و راه خلیفـۀ پیـش از خویـش را دنبـال نمـود؛ حـال آن 

ی شایسـته تر اسـت. حّتـی ایـن همـه نیـز او  کنـد؛ و حـق بـرای پیـرو ی  و سـّنت پیامبـرش پیـرو

ی  کـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ _ که جان پیامبر و دروازۀ شـهر دانش و  را بسـنده نشـد؛ چنـدان 

گاه تریـن اّمتـش بـه قضـاوت و نیـز داناتریـن آنـان بـود _ را مـورد عتـاب و سـرزنش قـرار داد  و آ

کـه  کـه چـرا بـا او در ایـن رأِی بی دلیـِل ناسـازگار بـا حکـم خـدا، سـازگاری نمـی ورزد، تـا آن جـا 

کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حـال متعـۀ حـج بـود، میانشـان چـون و چـرا  در ُعسـفان و ُجحفـه 

کـه ماجرایش  کـه علـی _ سـام اهلل علیـه _ در پـی آن، بـه قتـل رسـد؛ چنـان  درگرفـت و نزدیـک بـود 

گذشـت! کتـاب )205/6؛ چـاپ دوم: ص219(  در همیـن 

مـا نمی دانیـم کـه مقصـود ایـن مـرد از ایـن پاسـخ کـه بـه موالمـان علـی؟ع؟ داد، چـه بـود: 

اّمـا در آن هنـگام، بیمنـاک بودیـم.« و آن را در پاسـخ ایـن سـخن علـی؟ع؟ گفتـه بـود:  »آری؛ 

»خـوب می دانـی کـه مـا همـراه رسـول خدا متعـۀ حج گزاردیم.« در سـال حّج تمّتع همراه رسـول 

ک 100000  خـدا؟ص؟ چـه بیمـی وجود داشـت؟ در این سـال، یعنی حّجة الوداع، همـراه پیامبر پا

را  سـاختگی  بـی ارزش  بهانـۀ  ایـن  نیـز  اّمـت  برجسـتگان  کـه  می بینیـد  بودنـد.  بیش تـر  یـا  تـن 

که به احتمال فراوان »هذر« است و ترجمه بر این مبنا صورت پذیرفت. )ن.( 1. در متن »هدر« آمده 

هـب )203/7 ]153/9[( آن را یـاد 
ّ

ـِف شـذرات الذ
ّ
کـه مؤل یـد علـی َزبیـدی )د. 813( اسـت  2. ایـن سـروده از آِن فقیـه ابوز

نموده اسـت.
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نمی فهمنـد؛ چنـان کـه احمـد، پیشـوای حنبلیـان، )المسـند ]98/1[( پـس از بیـان ایـن حدیث، 

گفته است: »ُشعبه به َقتاده گفت: ›بیم آنان از چه بود؟‹ و او گفت: ›نمی دانم.‹«

ی یـا مقدار پافشـاری اش  مـن نمی دانـم؛ ایـن میـزاِن دانـش خلیفـه اسـت یـا دامنۀ خـرد و

کتـاب خـدا و سـّنت پیامبـرش یـا مقـدار  ی اش از  بـر اجـرای خواسـت خویـش یـا انـدازۀ پیـرو

گـر خـود  ا بـود؟ »و  ی خلیفـۀ مسـلمانان  کـه و بـر سـپرده های دیـن؛ حـال آن  امانـت ورزی اش 

نمی دانید از اهل ذکر بپرسید.« ]نحل/43[

آورده  سـیرین  ابـن  از  نقـل  بـه   )4/5 األشـراف:  )أنسـاب  َبـالُذری  آن چـه   حـال،  ایـن  در  آیـا 

گاه بودنـد.« غلـّو ناپسـند  اسـت: »عثمـان، و پـس از او ابن عمـر، بیـش از همـگان بـه مناسـک آ

و زشـت نیسـت؟

گفتار داناترین اّمت چنین است، پس اسالم را بدرود باد! گر رفتار و  ا

7. خلیفه قصاص را وامی گذارد

ب می رسد، از عبدالّرحمان  کرابیسی در أدب القضاء با سند صحیح که به سعید بن ُمَسِیّ

کشته شدن عرم، من بر هرمزان و جفینه و ابولؤلؤه برگذشتم  بن ابی بکر آورده است: »پیش از 

و دیدم که با هم سرگرم راز گفتن هستند. چون مرا دیدند، برجهیدند و از میانشان خنجری دو 

سر افتاد که دسته اش در میانش بود. پس بدان خنجر که عمر با آن کشته شد، نگریستند و 

دیدند که آن نیز همین اوصاف را دارد.« چون عبیداهلل بن عمر این سخن را از عبدالّرحمان 

شنید، برخاست و شمشیرش را برگرفت و به سراغ هرمزان رفت و او و جفینه ]و[1 دختر خردسال 

ابولؤلؤه را کشت و خواست تا همۀ اسیران را در مدینه بُکشد؛ اّما او را بازداشتند. چون عثمان 

کم  به خالفت رسید، عمرو بن عاص به او گفت: »این رویداد هنگامی رخ داد که تو بر مردم حا

نبودی ]و قصاص عبیداهلل بر گردن تو نیست[؛ پس خون هرمزان بر هدر است.«

1. این افزوده، از اصل مأخذ است.)غ.(
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ِضره: 150/2  یـاض الّنَ یـخ األمـم و الملـوک: 42/5 ]240/4[( و محّب الّدیـن طبـری )الّر طبـری )تار

کـرده  گـزارش را بـا تغییـری انـدک آورده انـد و ابن َحَجـر )اإلصابـه: 619/3( آن را یـاد  ]89/3[( ایـن 

و بـا همیـن عبـارت، صحیحش دانسـته اسـت.

کـه عثمـان بـر  َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 24/5( از مدائنـی، از غیـاث بـن ابراهیـم آورده 

بـه  زنـده بمانیـم،  گـر چنـدی  ا اّمـا  نبوده ایـم؛  مـا سـخنور  مـردم!  گفـت: »ای  و  فـراز شـد  منبـر 

کـرد. خدا چنیـن پیش آورد  کـه بایـد بـرای شـما سـخنوری خواهیم  خواسـت خداونـد، چنـان 

کـه عبیـداهلل بـن عمـر جـان هرمـزان را گرفـت و او از مسـلمانان بود1 و وارثی جز همۀ مسـلمانان 

یـد؟«  درمی گذر نیـز  شـما  آیـا  درمی گـذرم؛  خـون  ایـن  از  شـمایم،  پیشـوای  کـه  مـن  نداشـت. 

گناهـی سـنگین مرتکـب شـده  کـن؛ زیـرا  گفـت: »آن بـدکار را قصـاص  گفتنـد: »آری.« علـی 

گـر روزی بـر تـو  گفـت: »ای بـدکار! ا کشـته اسـت.« سـپس بـه عبیـداهلل  و مسـلمانی بی گنـاه را 

کشـت.« گـردم، بـه سـزای خـون هرمـزان تـو را خواهـم  چیـره 

هرمزان  خون  در بارۀ  مردم  که  نموده  گزارش   )]163/2[  141/2 یعقوبی:  )تاریخ  یعقوبی 

و این که عثمان، عبیداهلل بن عمر را زنده نگاه داشت، بسیار سخن گفتند. پس عثمان بر منبر 

که من صاحب خون هرمزان هستم و آن را  شد و برای مردم خطبه خواند و سپس گفت: »هال 

گفت:  برای خداوند و عمر بخشیدم و به خاطر خون عمر، از آن درگذشتم.« مقداد بن عمرو 

که آن چه را از آِن خدا و رسولش بوده،  »هرمزان بنده ای از آِن خدا و رسولش بود و تو را نرسد 

آن گاه،  می اندیشد!«  و  می نگرید  و  می اندیشم  و  می نگریم  »پس  گفت:  عثمان  ببخشی!« 

عبیداهلل بن عمر را از مدینه به کوفه بیرون برد و در خانه ای سکونت داد که از آن پس به نام وی 

نسبت یافت و آن جا را »کوفۀ کوچک ابن عمر« خواندند. کسی چنین سروده است:
گرو قتل هرمزان است. که عبیداهلل در  ای ابوعمرو )= عثمان(! تردید نداشته باش 

بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 61/8( بـا ذکـر سـند از عبیـداهلل2 بـن عبیـد بن عمیـر آورده که چون 

که در اإلصابه و جز آن آمده است. 1. وی به دست عمر مسلمان شد و خلیفه برایش 2000 سّکه مقّرری برنهاد؛ چنان 

2. در الّسنن الکبرٰی »عبداهلل« آمده است.)غ.(
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عمـر؟ضر؟ ضربـت خـورد، عبیـداهلل بـن عمـر بر هرمزان یورش آورد و او را کشـت. به عمر گفتند: 

گفته است: »زیرا او پدر مرا  گفتند عبیداهلل  گفت: »چرا؟«  کشت.« عمر  »عبیداهلل هرمزان را 

یافتـی؟« گفـت: »پیش تـر او را دیدم که بـا ابولؤلؤه  کشـت.« بـه او گفتـه شـد: »ایـن را چگونـه در

گفـت: »مـن ایـن را ندانـم. پـس  کـرده؛ و همـو بـه قتـل پـدرم فرمـان داده اسـت.« عمـر  خلـوت 

گواهـی  کـه  کشـتن هرمـزان بّینـه بخواهیـد  گـر ُمـردم، از عبیـداهلل بـرای  کنیـد؛ ا بنگریـد و تأّمـل 

گـر  گـر بّینـه آورد، خـون هرمـزان بـه ازای خـون مـن اسـت؛ و ا کشـته اسـت. ا ی مـرا  کـه و دهـد 

کنیـد!« چـون عثمـان؟ضر؟ بـه خالفـت رسـید،  نیـاورد، او را بـه سـزای کشـتن هرمـزان قصـاص 

گفـت: »صاحـب  گفتنـد: »آیـا وصّیـت عمـر؟ضر؟ در بـارۀ عبیـداهلل را اجـرا نمی کنـی؟«  بـه او 

خـون هرمـزان کیسـت؟« گفتنـد: »تو هسـتی ای امیرالمؤمنین!« گفت: »مـن عبیداهلل بن عمر 

را عفـو نمودم.«

شـد  روان  عبیـداهلل  کـه  آمـده   )]17-15/5[  10-8/5( ابن سـعد  تألیـف  الکبـرٰی  الّطبقـات   در 

که اّدعای مسـلمانی می نمود، کشـت و خواسـت تا هیچ اسـیری را در مدینۀ  و دختر  ابولؤلؤه را 

آن روزگار زنـده نگـذارد. مهاجـراِن نخسـتین گردآمدنـد و کاری را کـه عبیـداهلل بـا اینان کـرده بود، 

گرفتند و از اسیران بازش داشتند. وی گفت: »به خدا سوگند!  سنگین شمردند و بر او سخت 

هرآینـه آنـان و جـز  آنـان _ کنایـه اش بـه برخی از مهاجـران بود _ را خواهم کشـت!« عمرو بن عاص 

همچنـان بـا نرمـی بـا وی سـخن گفـت و رفتـار کـرد تـا شمشـیرش را بـه او داد. سـپس َسـْعد ]بـن 

گاه  کشـیدند تـا آن  ابی وّقـاص[ بـر وی درآمـد و بـا هـم درگیـر شـدند و مـوی پیـِش سـِر یکدیگـر را 

کـه مـردم میـان آن دو جدایـی افکندنـد. ایـن پیشـامد در فاصلـۀ سـه روز شـورا و پیـش از بیعـت 

بـا عثمـان بـود. پـس عثمـان نیـز آمـد و بـا عبیـداهلل بـن عمـر درگیـر شـد و سـر یکدیگـر را در چنـگ 

گرفتنـد. سـپس مـردم میانشـان جدایـی افکندنـد. آن روز، زمیـن بـر مـردم تیـره گشـت و ایـن در 

کـه مبـادا ]نشـانۀ عـذاب االهـی و[ کیفر کشـته  یدنـد  دل هـای مـردم سـهمگین نمـود و بیـم ورز

شـدن جفینـه و هرمـزان و دختـر ابولؤلـؤه بـه دسـت عبیـداهلل باشـد!
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کـه بـا عثمـان، مـوی  از ابووجـزه، از پـدرش نقـل شـده اسـت: »آن روز عبیـداهلل را دیـدم 

کـه نمـاز  پیـِش سـِر یکدیگـر را می کشـیدند و عثمـان می گفـت: ›خدایـت بُکشـد! مـردی را 

کـه در ذّمـۀ رسـول خـدا؟ص؟ بـود.  کسـی دیگـر را  کوچـک و  کشـتی و نیـز دختـری  می خوانـد، 

کـه چگونه عثمان وقتـی به خالفت  گذارنـد.‹ و من در شـگفت شـدم  کـه تـو  را وا حـق نیسـت 

کـه عمـرو بـن عـاص در این زمینـه دخالت کرد  گـذارد!« البّتـه پیش تـر دانسـتید  رسـید، او را وا

و او را از رأیش برگرداند.

کــه چــون هرمــزان و دختــر ابولؤلــؤه بــه دســت عبیــداهلل بــن  از عمــران بــن مّنــاح نقــل شــده 

کشــیدن مــوی پیــِش ســِر عبیــداهلل  کشــته شــدند، َســْعد بــن ابی وّقــاص بــه ]درگیــری و [  عمــر 

پرداخــت و در آن حــال می گفــت:
شــیری جــز تــو نیســت. تــک و یگانــه ]در ایــن بیشــه[ بانــگ برمــی آوری. باهــا و رویدادهــای 

ــد.1 ــو دور نمودن ــود ســاختند و از ت ســخت، شــیران روی زمیــن را ناب

عبیداهلل پاسخ داد:
گــوارا بخــوری؛ پــس همــان علف هــای زمیــن را  کــه  گوشــتی نیســتم  کــه مــن  خواهــی دانســت 

کــه می خــوردی! بخــور 

کـرد تـا  گفـت و بـا نرمـی رفتـار  پـس عمـرو بـن عـاص آمـد و پیوسـته بـا عبیـداهلل سـخن 

ی سـتاند. آن گاه، عبیـداهلل در بنـد افتـاد تـا عثمـان بـه خالفـت رسـید و او  شمشـیرش را از و

را آزاد نمـود.

کـه چـون عثمـان بـه خالفـت  بیـد نیـز نقـل شـده اسـت: »می پنداشـتم 
َ
از محمـود بـن ل

ی و َسـْعد بیش از همۀ  کشـت؛ زیرا آن رفتارش را با او دیده بودم. و رسـد، عبیداهلل را خواهد 

گرفتنـد.« اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ بـر عبیـداهلل سـخت 

لـب بـن عبـداهلل نقـل شـده اسـت: »علـی بـه عبیـداهلل بـن عمـر گفـت: ›گنـاه دختـر  از  ُمّطَ

1. این سروده از آِن کالب بن عالط، برادر حّجاج بن عالط، است.
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ی  رأی و نمـود،  بـا علـی مشـورت  کـه عثمـان  گاه  آن  و  کشـتی؟‹  را  او  کـه  بـود   ابولؤلـؤه چـه 

کـه عبیـداهلل بـن عمـر را بکشـند؛ اّمـا عمـرو بـن عاص با  و بـزرگان صحابـۀ رسـول خـدا ایـن بـود 

گـر بـر عبیـداهلل بـن  ی را وانهـاد و علـی می گفـت: ›ا کـه و عثمـان بـه سـخن پرداخـت تـا آن جـا 

کـرد!‹« عمـر دسـت یابـم و قـدرت داشـته باشـم، هرآینـه او را قصـاص خواهـم 

کـه چـون عثمـان بـه خالفـت رسـید، مهاجـران و انصـار را فراخوانـد  از ُزْهـری نقـل شـده 

کـه چنیـن شـکافی در دیـن پدیـد آورده، رأی خویـش را بـا مـن  و گفـت: »در بـارۀ قتـل ایـن مـرد 

ی  کشـتن و یـد!« پـس همـۀ مهاجـران و انصـار اجمـاع نمودنـد و عثمـان را بـر  گذار در میـان 

کنـد!  لعنـت  را  جفینـه  و  هرمـزان  »خداونـد  گفتنـد:  مـردم  از  بسـیاری  اّمـا  برانگیختنـد. 

بـن  ایـن سـخن بسـیار درگرفـت و عمـرو  کننـد.«  پـدرش ملحـق  بـه  را  می خواهنـد عبیـداهلل 

کـه تو بر مـردم حکومت  گرفتـه  کار پیـش از آن صـورت  عـاص گفـت: »ای امیرالمؤمنیـن! ایـن 

گشتند. کنده  گردان!« سپس با این سخن عمرو بن عاص، مردم پرا ی  یابی؛ پس از آن رو

کـه عثمـان بـا مسـلمانان رایزنـی نمـود و همـۀ آنـان بـر ایـن  نیـز از ابن جریـج نقـل شـده 

کـه مسـلمان بـوده و عمـر برایشـان مقـّرری  کـه بایـد دیـۀ آن دو ]= جفینـه و هرمـزان[  رأی بودنـد 

گـردد و عبیـداهلل بـن عمـر قصـاص نشـود. اّمـا چـون مـردم بـا علـی بـن  برنهـاده بـود، پرداخـت 

ی بـه سـوی  ی خواسـت تـا عبیـداهلل بـن عمـر را بکشـد. پـس و ابی طالـب بیعـت نمودنـد، و
کشـته شـد.1 ی بـود تـا در صّفیـن  گریخـت و پیوسـته همـراه و یـة بـن ابی سـفیان  معاو

گرفتــن،  کــه عثمــان پــس از بیعــت  کــرده  یــخ األمــم و الملــوک: 41/5 ]239/4[( یــاد  طبــری )تار

در کنــار مســجد نشســت و عبیــداهلل بــن عمــر را فراخوانــد. وی در خانــۀ َســْعد بــن ابی وّقــاص در 

کشــته بــود،  کــه عبیــداهلل، جفینــه و هرمــزان و دختــر ابولؤلــؤه را  بنــد بــود و همــو پــس از آن 

ــوگند!  ــدا س ــه خ ــت: »ب ــال می گف ــان ح ــداهلل در هم ــود. عبی ــه ب گرفت ــتش  ــیرش را از دس شمش

کنایــه اش بــه برخــی از مهاجــران و انصــار  کــه در خــون پــدرم دســت دارنــد _ و  هرآینــه مردانــی را 

که همه دارای سند هستند، حذف نموده ایم. 1. برای رعایت اختصار، سندهای این حدیث ها را 
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 بــود _ می کشــم!« پــس َســْعد برخاســت و بــه ســوی وی رفــت و شمشــیر را از دســتش ســتاند 

و مویــش را کشــید تــا بــر زمینــش افکنــد و در خانــۀ خویــش محبوســش نمــود تا عثمــان وی را نزد 

کــه چنیــن  گفــت: »در بــارۀ ایــن مــرد  گروهــی از مهاجــران و انصــار  خــود خوانــد. عثمــان بــه 

شــکافی در اســالم پدیــد آورد، رأی خویــش را بــا مــن در میــان نهیــد!« علــی گفــت: »رأی مــن این 

کشــته شــد و امــروز پســرش  گفــت: »دیــروز عمــر  کــه او را بکشــی.« یکــی از مهاجــران  اســت 

ــو را در امــان  ــد ت ــا خداون گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! همان ــن عــاص  کشــته می شــود؟« عمــرو ب

کــه ایــن رویــداد در زمــان حکومــت تــو بــر مســلمانان صــورت پذیــرد. ایــن واقعــه  داشــت از ایــن 

کشــته  گفــت: »مــن صاحــب خــون آن  کــه تــو قــدرت نداشــتی.« عثمــان  هنگامــی رخ داد 

یــاد بــن  شــدگانم و آن را بــه دیــه و از مــال خویــش پرداخــت می کنــم.« مــردی از انصــار بــه نــام ز

گاه که عبیداهلل بن عمر را می دید، می گفت: بید بیاضی، آن 
َ
ل

گریز و پناه و زنهاری نیست. هان ای عبیداهلل! تو را از ابن أروی1 

کاری سهمگین بود. کشتن هرمزان  گشادی و  به خدا سوگند! دست به خونی حرام 

کشــتن  ــا هرمــزان را در  کســی بگویــد: »آی کــه  کار را بی هیــچ ســببی انجــام دادی، جــز آن  ایــن 

ــمرید؟« ــم می ش ــر مّته عم

کــه بــه  و نابخــردی در میــان ایــن حــوادث فــراوان پاســخ دهــد: »آری؛ مّتهمــش دانــم. او بــود 

کار امــر و اشــاره نمــود. ایــن 

ــوان  کار می ت ــه آن  کار ب ــد. از ایــن  ــود و آن را می کاوی ــه اش ب زیــرا ســاح آن غــام در میــان خان

راه جســت!«

بیـد و سـروده اش نـزد عثمـان شـکایت بـرد. عثمان او 
َ
یـاد بـن ل پـس عبیـداهلل بـن عمـر از ز

یـاد در بـارۀ عثمـان چنین سـرود: را فراخوانـد و نهـی نمـود. ز
گرو قتل هرمزان است. که عبیداهلل در  ای ابوعمرو )= عثمان(! تردید نداشته باش 

گناه وی درگذری، با مسّبب قتل، چون دو اسب مسابقه دوشادوش یکدیگر هستید. گر از  ا

گر ناحّق چنین کنی، در بارۀ آن عفو که می گویی، اختیار و حّقی نداری. آیا از او درمی گذری؟ ا

د )ص120( گذشت.
ّ
که در همین مجل کریز، مادر عثمان بود؛ چنان  1. أروی دختر 
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ی را فراخوانـد و نهـی نمـود و رانـد. ایـن را ابن اثیـر )الکامـل فـی  آن گاه، دیگربـار عثمـان و

کـرده اسـت. یـخ: 31/5 ]226/2[( نیـز یـاد  الّتار

هرمـزان  قاتـل  عبیـداهلل،  خلیفـه،  کـه  برمی آیـد  نقل هـا  ایـن  مجموعـۀ  از  گویـد:  امینـی 

کـه چندیـن تـن از صحابـه بـر  و جفینـه و دختـر خردسـال ابولؤلـؤه، را قصـاص ننمـود، بـا آن 

ی پـای فشـردند و موالمـان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ نیـز در ایـن رأی بـا آنـان  کـردن و قصـاص 

همداسـتان بـود. اّمـا خلیفـه اشـارۀ عمـرو بن العاصـی، زادۀ نابغه، را بـر رأی امیرالمؤمنین؟ع؟ 

گاه تر بود _ و نیز آرای صحابه  کـه بـه تصریـح پیامبـر امین، از همۀ اّمت به قضاوت آ _ آن کـس 

کـه بـا قـرآن و سـّنت سـازگار بـود، برتـر شـمرد! ایـن عمـرو بـن العاصـی همـان کـس اسـت که در 

کتاب )120/2- 176( شرح حالی پردامنه از او آوردیم و خانواده و نسب و دانش و دینش  همین 

کـه تـو را بـر مـردم  یـداد هنگامـی رخ داد  گفـت: »ایـن رو کـه بـه عثمـان  را نمایاندیـم. همـو بـود 

حکومـت نبـود ... .« ایـن در حالی اسـت که خلیفۀ دارای قـدرت در آن هنگام، یعنی همان 

بّینـۀ عـادل  گـر فرزنـدش  ا کـه  کشـته شـده، در واپسـین لحظـۀ حیاتـش حکـم نمـود  خلیفـۀ 

ی چنیـن  کـه و اسـت  روشـن  و  نماینـد؛  را قصـاص  او  کشـته،  را  پـدرش  کـه هرمـزان  نیـاوَرد 

گـرو اجـرای ایـن حکـم بـود تـا آن گاه که عثمـان آزادش نمـود، حال آن که  بّینـه ای نیـاورد و در 

گردنش بود! افزون بر هرمزان، خون جفینه و دختر ابولؤلؤه نیز بر 

یـداد در  آیـا قانـون اسـالم در اجـرای حـدود خداونـد، بـرای خلیفـه شـرط می کنـد که آن رو

گـر ایـن خـواب  گـوش فرادهـد؟ ا ی رخ داده باشـد تـا بـدان سـخن زادۀ نابغـه   زمـان قـدرت و

کـه  گیریـم  ی از مـردم خواسـت تـا بخشـش نماینـد؟  و خیال هـا درسـت اسـت، پـس چـرا و

کـه کسـی صاحـب خـون مقتولی نیسـت، خون او را ببخشـد یا  خلیفـۀ وقـت بتوانـد در حالـی 

ی می توانـد حکـم نافـذ خلیفـۀ پیـش از خـود را کنـار  کـه ببخشـند. آیـا و از مسـلمانان بخواهـد 

ی از آنـان طلـب بخشـش نمـود و ایشـان آن چـه را مالـک نبودنـد،  کـه و نهـد؟ آیـا مسـلمانانی 

که ایشـان دارای چنین اختیاری  بخشـیدند، می توانند آن حکم قطعی را نپذیرند؟ به فرض 
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کافـی اسـت یـا بایـد همـۀ  باشـند، آیـا بخشـش برخـی از آنـان بـرای چشم پوشـی از قصـاص 

ایـن  از  مسـلمانان  از  برخـی  کـه  می بینیـد  گردنـد؟  همداسـتان  کار  ایـن  بـر  مسـلمانان 

کـه عثمـان چـون دید که  چشم پوشـی ایـراد گرفتنـد و کار خلیفـه را بـه نقـد کشـیدند؛ چنـدان 

کوفـه بکوچـد و خانـه  بـه  تـا  را فرمـان داد  او   آنـان تنهـا خواهـان قصـاص عبیـداهلل هسـتند، 

کـه بـدان »کوفـۀ کوچـک ابن عمـر« گفتنـد و ایـن بر مسـلمانان  و زمینـی در آن جـا بـدو بخشـید 
کردند.1 گران افتاد و آن را سنگین شمردند و بسیار در بارۀ آن چون و چرا 

کـه سـرور اّمـت و داناترینشـان بـه حدود و احکام بود، آشـکارا با  امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ 

ی چیره گردد، بـه کیفر کارش او  کـه چـون بـر و عبیـداهلل دشـمنی نشـان داد و او را تهدیـد نمـود 

کـه بـر کار آمـد، در پـی او شـد تـا بـه قتلـش رسـاَند و عبیـداهلل از او گریخـت  را بُکشـد؛ و آن گاه 

یخ  کـه در صّفین کشـته شـد؛ چنـان که در الکامل فـی الّتار یـه در شـام رفـت تـا آن گاه  و نـزد معاو

کـه  ابن اثیـر )32/3 ]226/2[( آمـده اسـت. نیـز در إسـتیعاب ابن   عبدالَبـّر ]قسـمت سـوم/1012[ آمـده 

کشـت و عثمـان از او درگذشـت و چـون علـی  عبیـداهلل، هرمـزان را پـس از مسـلمان شـدنش 

کشـته شـد. در  گریخـت تـا در صّفیـن  یـه  حکومـت یافـت، او بـر جـان خـود ترسـید و نـزد معاو

گذشت؛  که از زرۀ آهنینش  ی ضربه ای زد  که علی بر  و هب )24/2 ]403/2[( نیز  آمده 
ّ

ُمروج الذ

ی درآمیخـت. آن گاه کـه علـی در پـی او برآمـد تـا او را  چنـدان کـه شمشـیر علـی بـا درون تـن و

از دسـتم  امـروز  گـر  »ا بـود:  گفتـه   _ بـود  گریختـه  او  و   _ کنـد  قتـل هرمـزان قصـاص  بـه سـبب 

گریخت، روز دیگر نتواند.«

کـه او نباید  کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همچنـان بـر ایـن نظر بود  همـۀ این هـا نشـان از آن دارد 

گر  ی باشـد. ا ی وجـود نـدارد که بایسـتۀ پیرو مـورد عفـو قـرار گیـرد و حکمـی نافـذ در بـارۀ عفـو و

کـه  ی برنمی آمـد و قتلـش را نمی خواسـت. در روز صّفیـن  چنیـن بـود، امیرالمؤمنیـن در پـی و

عبیـداهلل در برابـر افـراد بـه میـدان آمـد، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همیـن را یادآور شـد و بـر او بانگ زد: 

کتاب )ص133( گذشت و نیز به معجم البلدان )307/7 ]496/4[(� 1. بنگرید به آن چه در همین 
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گـر پـدرت زنـده بـود، بـا  »وای بـر تـو، ای ابن عمـر! چـرا بـا مـن نبـرد می کنـی؟ بـه خـدا سـوگند! ا

گفـت: »تـو خونخـواه  گفـت: »خونخـواه عثمـان هسـتم.« علـی  مـن سـتیز نمی کـرد.« عبیـداهلل 

کـه خداونـد خـون هرمـزان را از تـو طلـب می کنـد!« سـپس بـه اشـتر  نخعـی  عثمانـی؛ حـال آن 

هـب: 12/2 ]399/2[(
ّ

ی رود. )ُمـروج الذ کارزار و فرمـان داد تـا بـه 

تـا ایـن جـا همـۀ بهانه هـا در زنـده نهـادن عبیـداهلل و درگذشـتن از او پایـان یافـت؛ اّمـا 

قاضی القضاة سـر از کمینگاه حق پوشـانی برآورده و سـخنی را به اسـتادش، ابوعلی، نسـبت 

کـه بـه عـّزت اسـالم بازمی گـردد؛ زیـرا بیـم  ی چیـزی بـود  داده اسـت: »مقصـود عثمـان از عفـو و

ی به گوش دشـمنان برسـد و بگویند: ›آنان پیشـوای خود را کشـتند  داشـت که خبر کشـتن و

ی،  و سـپس فرزنـدش را نیـز بـه قتـل رسـاندند.‹ زیـرا آنـان بـا قصـاص آشـنا نبودنـد و از ایـن رو
کار مایـۀ شـادی دشـمن می شـد.«1 ایـن 

آیـا از ایـن مـرد نمی پرسـید کـه چـه دشمن شـادی ای بـه مسـلمانان روی می کنـد، اگر حکم 

شـرع خویـش را جـاری سـازند و حکـم نافـذ خلیفـه در بارۀ پسـر بـدکارش، قاتـل آن بی گناهـان، را 

اجـرا کننـد و در راه دیـن خـدا، بـه سـبب تجـاوز عبیـداهلل از حـدود خـدای سـبحان، بـر او رأفـت 

کسـانی سـتمکارند.« ]بقـره/229[ _ و اعتنـا  کـه از مرزهـای ]احـکام[ خـدا فراتـر رود، چنیـن  نورزنـد _ »و هـر 

کشـته می شـود و دو  کـه دیـروز وی دچـار مصیبـت قتـل پـدرش شـده و امـروز خـودش  نکننـد 

مصیبـت بـر  خانـواده اش را بـه هـم درآمیـزد؟ این همان افتخاری اسـت که در ادیان بدان چشـم 

گرفتـن آشـکار در راه خـدا و  دارنـد؛ زیـرا برخاسـته از صالبـت ایمـان و بصیـرت ورزی و خشـم 

کتـاب خداونـد و سـّنت پیامبـر او؟ص؟ و چنـگ زدن بـه مجموعـۀ آموزه هـای دیـن  پاسـداری از 

راسـت اسـت. پـس کـدام اّمـت اسـت که این گونه باشـد و جمله های سـتایش آمیز در بـارۀ آن بر 

زبـان نـرود و واژگان مـدح و تحسـین بـه سـوی او روان نگـردد؟ جـز این نیسـت که دشمن شـادی 

کـه احـکام را سـبک بشـمارند و بـا بهانه هـای واهـی، حـدود را وانهنـد و از  از آِن کسـانی اسـت 

1. بنگرید به: شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید: 242/1 ]60/3[�
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کـردن از خلیفـه  کـه در دفـاع  کننـد. اّمـا شـیخ ابوعلـی را خـوش افتـاده  ی  هـوا و شـهوت پیـرو

سهمی داشته باشد؛ پس به دفاع برخاسته است.

آورده و در تنگنـای  ی مشـکلی پدیـد  بـرای پیـروان و اّمـا آن چـه خلیفـه انجـام داد،  و 

کـه بـا قـرآن و سـّنت در تعـارض بـوده، توجیـه نماینـد. یکـی  ی را  کار و یلشـان افکنـده تـا  تأو

کـه ولـّی امـر بـود، از عبیـداهلل درگذشـت؛ و او را چنیـن حّقـی  کـه عثمـان از آن جـا  اّدعـا نمـوده 

بـود. آنـان می گوینـد: »پیشـوای مسـلمانان می توانـد بـر دیـه مصالحـه نمایـد؛ اّمـا حـّق عفـو ]بـه 

طـور مطلـق و بـا چشم پوشـی از دیـه[ نـدارد، زیـرا قصـاص حـّقِ همـۀ مسـلمانان اسـت _ بـدان 

کم در اجـرای قصاص،  کـه میـراث چنیـن کسـی نیـز از آِن همۀ مسـلمانان اسـت _ و حا دلیـل 

ی از قاتـل بگـذرد، حـّق همـۀ مسـلمانان را از بیـخ و بـن  گـر و نماینـدۀ آنـان بـه شـمار مـی رود. ا

کـه پـدر و جّد مقتـول نیز حـّق عفو ]به  فروگـذارده؛ و ایـن جایـز نباشـد. بـه همیـن سـبب اسـت 

طـور مطلـق و بـا چشم پوشـی از دیـه[ ندارنـد، گرچـه صاحـب حـّقِ قصـاص هسـتند. پـس پدر 

کند.« ]بدائع الّصنائع ملک العلماء حنفی: 245/7[ می تواند بر دیه مصالحه 

که وی با این حال از مسلمانان طلب گذشت نمود و آنان تقاضایش  دیگری می پندارد 

گفتنـد؛ و همیـن مسـلمانان صاحبـان خـون آن مقتـول بودنـد، زیـرا دارای صاحـب  را پاسـخ 

کـه  کـه آیـا اینـان در سـرزمین فـارس در پـی صاحـب خـون ایـن مـرد  خـون نبـود. مـا نمی دانیـم 

خـود و خانـواده اش ایرانـی بودنـد، گشـتند یـا بـه همـان حکـم بسـنده نمودنـد کـه وی صاحـب 

 خـون نـدارد؛ زیـرا چنیـن کسـی را در مدینـه نیافتنـد _ زیرا وی در این شـهر غریب بـود و خانواده 

و خویشاوندانی نداشت _ و یا این حکم را از نزد خویش نمودند. ایشان را چه زیانی می رسید 

گـر کار را بـه صاحبـان خـون وی در سـرزمین خـودش وامی نهادنـد و ایشـان را امـان می دادنـد تا  ا

نـزد عبیـداهلل آینـد و یـا او را قصاص نماینـد و یا از او درگذرند؟

کــه ســرور  گفتنــد؛ حــال آن  وانگهــی چــه هنــگام مســلمانان تقاضــای عثمــان را پاســخ 

ک انجــام داده اســت.«؟ نیــز  گناهــی ســهمنا کــن؛ زیــرا  آنــان می گفــت: »آن بــدکار را قصــاص 
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ی بــه قصــاص عبیــداهلل حکــم نمــوده بــود و در جامعــۀ اســالمی،  خلیفــۀ وقــت، پیــش از و

ــزارش  گ ــه  ــری ب ــخن ُزْه ــد. س ــد و او را ببخش ــاع نمای ی دف ــه از و ک ــود  ــه نب ــز زادۀ نابغ ــی ج کس

ــر  ــد و عثمــان را ب ــر یــک ســخن اجمــاع نمودن کــه مهاجــران و انصــار ب گذشــت  ابن ســعد نیــز 

کشــتن عبیــداهلل برانگیختنــد.

سومی نیز آمده و فلسفه ای را بافته که از شیخ ابوعلی شنیدید! آیا وی آن دشمن شادی 

ک، پدر و فرزند را  و ننگ و مایۀ ناسزا را برای بنی امّیه فلسفه بافی می کند، آن گاه که از عترت پا

کشتند و در یک روز، نوزاد و  نوبالغ و  میانسال و سالخورده، سرور جوانان بهشتی، را ذبح نمودند؟

قماذبـان  نـام  بـه  صاحب خونـی  هرمـزان  بـرای  کـه  هسـت  نیـز  دیگـری  میـان،  ایـن  در 

کـه او بـا پافشـاری مسـلمانان، عبیـداهلل بـن عمـر را عفـو نمـود. طبـری  می سـازد و می پنـدارد 

گونـۀ مکتـوب _ از شـعیب، از سـیف بـن  یـخ األمـم و الملـوک: 43/5 ]243/4[( از سـری _ بـه  )تار

کـه از قماذبـان در بـارۀ قتـل پـدرش چنیـن شـنیده اسـت:  عمـر، از ابومنصـور روایـت نمـوده 

»مـردم عجـم در مدینـه بـا یکدیگـر رفـت و آمـد داشـتند. پـس فیـروز ]ابولؤلـؤه[ نیـز نـزد پـدر مـن 

گفـت: ›]بـا آن[ در ایـن  گرفـت. پـدرم  ی  کـه بـا خـود خنجـری دو سـر داشـت. آن را از و رفـت 

سـرزمین چـه می کنـی؟‹ پاسـخ داد: ›بـا ایـن خنجـر، چیزهـا را ُخـرد می کنـم.‹ پـس مـردی او 

کـه آن را به  ی گفـت: ›ایـن خنجـر را همـراه هرمـزان دیـدم  را دیـد و چـون عمـر ضربـت خـورد، و

که عثمان به خالفت  گاه  کشـت. آن  فیروز داد.‹ عبیداهلل این سـخن را پذیرفت و هرمزان را 

رسـید، مـرا فراخوانـد و عبیـداهلل را بـه مـن سـپرد و گفـت: ›پسـرکم! ایـن قاتـل پـدر تـو اسـت و تو 

بـرای کشـتن او سـزاوارتر از مایـی. پـس بـرو و او را بکـش!‹ مـن بیـرون شـدم، در حالـی کـه همۀ 

گفتـم: ›آیـا  کـه از او درگـذرم. بـه آنـان  مـردم آن سـرزمین همراهـم بودنـد و از مـن می خواسـتند 

گفتـم: ›آیـا  گفتنـد.  گفتنـد: ›آری.‹ و عبیـداهلل را دشـنام  ی بـا مـن اسـت؟‹  حـّق قصـاص و

گفتنـد. پـس مـن او  گفتنـد: ›نـه.‹ و بـاز او را دشـنام  یـد؟‹  کـه مـرا از او بازدار شـما را می رسـد 

گرفتنـد و بـه خـدا سـوگند! بـه منـزل  را بـرای خـدا و مـردم وانهـادم. سـپس مـردم مـرا بـر دوش 

نرسـیدم، جـز بـر سـرها و شـانه های مـردان!«
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گـر ایـن صاحب خـون اّدعایـی در آن هنـگام وجـود داشـت، پس معنای سـخن عثمان  ا

بـر فـراز منبـر در آن حدیـث صحیـِح یـاد شـده، چیسـت: »مـن پیشـوای شـما هسـتم و او را 

گـزارش خـود طبـری آمـده،  کـه در  جـز همـۀ مسـلمانان وارثـی نیسـت.«؟ و نیـز سـخن دیگـر او 

گر  چیسـت: »مـن صاحب خـون آنانـم و آن را دیـه قـرار می دهم و از مال خویـش می پردازم.«؟ ا

ی، قصـاص را  کـه چنیـن وارثـی وجـود دارد، چـرا پیـش از نظرخواهـی از و خلیفـه می دانسـت 

کـه از مـال خویـش تعّهـد  کـرد، چـرا دیـه ای را  کـه چنیـن  گاه  بـه دیـه تبدیـل نمـود؟ وانگهـی آن 

کـرد؟ مـن ندانـم! ی بـا آن چـه  کـه آن دیـه چـه شـد و و نمـوده بـود، بـه او نسـپرد؟ دیگـر ایـن 

ی روان  گـر همـۀ ایشـان همـراه و کـه قماذبـان وجـود دارد و ا گـر مسـلمانان بـاور داشـتند  ا

کـه از قاتـل پـدرش درگذشـت، پـس معنـای ایـن سـخن خلیفـه چیسـت:  گشـتند و همـو بـود 

گـزارش بیهقـی: »مـن از  یـد؟« و نیـز ایـن سـخنش در  »مـن درگذشـتم؛ آیـا شـما نیـز درمی گذر

کـردن خلیفـه از مسـلمانان چـه معنـا دارد،  عبیـداهلل بـن عمـر درگذشـتم.« و طلـب بخشـش 

کـه مسـلمانان  کـه صاحـب خـون مقتـول زنـده بـوده و روزی می خـورده اسـت؟ ایـن  حـال آن 

گفتنـد و عفـو و بخشـایش نمودنـد، چـه معنـا دارد؟ نیـز ایـن بـه چـه  شـتابان خلیفـه را پاسـخ 

معنـا اسـت کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن بـر کاِر سـهل انگاران در قصـاص سـخت اعتـراض کرد 

گـردم، هرآینـه بـه  گـر روزی بـر تـو چیـره  گفـت: »ای بـدکار! ا و چـرا آن حضـرت؟ع؟ بـه عبیـداهلل 

قصـاص خـون هرمـزان، تـو را خواهـم کشـت.« و چـرا در آغاز خالفت خویـش، در پی عبیداهلل 

گریخـت؟ ایـن سـخن  برآمـد تـا او را بکشـد؟ و چـرا او از بیـم امیرالمؤمنیـن، از مدینـه بـه شـام 

که تو بر مسلمانان  عمرو بن العاصی به عثمان چه معنا دارد: »این پیشامد هنگامی رخ داد 

گفـت: »خـون هرمـزان بـر هـدر  کـه  ب چـه معنـا دارد  کـم نبـودی.« و سـخن سـعید بـن ُمَسـِیّ حا

کـه عثمـان را چنیـن خطـاب نمـود: »آیـا از او  یـاد چیسـت  بیـد بـن ز
َ
گفتـار ل شـد.« و معنـای 

کنـی، در بـارۀ عفـو او اختیـار نـداری ... ؟« و چـه معنـا دارد آن چـه ملـک  گـر ناحـق چنیـن  درگـذری؟ ا

کـرده و مـدرِک فتـوی در شـریعت سـاخته و  العلمـاء حنفـی )بدائـع الّصنائـع: 245/7( روایـت 

کـه چون سـرورمان عمر؟ضر؟ کشـته شـد، هرمزان با خنجـری که در  گفتـه اسـت: »روایـت شـده 
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کشـندۀ سـرورمان عمـر؟ضر؟  کـه او همـان  کـرد  گمـان  دسـت داشـت، بیـرون آمـد و عبیـداهلل 

گـذار شـد، سـرورمان  کشـت. چـون ایـن ماجـرا بـه سـرورمان عثمـان؟ضر؟ وا ی را  اسـت؛ پـس و

علـی؟ضر؟ بـه سـرورمان عثمـان گفـت: ›عبیداهلل را بکش!‹ و سـرورمان عثمـان؟ضر؟ از این کار 

کـه همین دیـروز پدرش را کشـته اند؟ من  یـد و گفـت: ›چگونـه مـردی را بکشـم  خـودداری ورز

مـن  و  نداشـته[  ]بازمانـده ای  و  بـوده  زمیـن  ی  رو مـردم  از  یکـی  هرمـزان  بلکـه  نکنـم؛  چنیـن 

ی عفو می کنم و دیه اش را می پردازم.‹« صاحب خون او هستم. پس از جانب و

کـه  نداشـت  صاحب خونـی  »هرمـزان  ابوعلـی:  شـیخ  سـخن  دارد  معنـا  چـه  نیـز  و 

کسـی اسـت و می توانـد  خونخواهـی اش نمایـد؛ و پیشـوای مسـلمانان صاحـب خـون چنیـن 

عفو نماید.«؟

یـخ: 32/3 ]227/2[(  کـه ابن اثیـر )الکامـل فـی الّتار بـه سـبب برخـی از همیـن دلیل هـا اسـت 

کردن عبیداهلل همان سـخن نخسـت  گفته اسـت: »در بارۀ آزاد  گزارش را باطل شـمرده و  این 

ی از علی گریخت  درسـت اسـت؛ زیرا چون علی به خالفت رسـید، خواسـت او را بکشـد و و

ی بـه فرمـان صاحـب خـون بـود، علـی بـه او  گـر آزاد شـدن و یـه در شـام پیوسـت. ا و بـه معاو

تعـّرض نمی نمود.«

پیـش از همـۀ این هـا، سـند روایـت نیـز دارای ایـراد و ضعـف اسـت. ایـن گزارش را سـری 

کـه نسـائی  کـه بـا ایـن نسـبت هرگـز از او یـاد نشـده، جـز ایـن  بـن یحیـی بـرای طبـری نگاشـته 

کـه آسـیب آن از سـری باشـد.«  گفتـه اسـت: »بسـا  ی آورده و  حدیثـی از سـیف بـن عمـر، از و

ی را همـان سـری بـن اسـماعیل َهْمدانی کوفی  )تهذیـب الّتهذیـب: 460/3 ]399/3[( ابن َحَجـر و

ضعیفـش  حافظـان  از  تـن  چندیـن  و  شـمرده  دروغگویـش  سـعید  بـن  یحیـی  کـه  می دانـد 

ی سـری بـن عاصـم َهْمدانی )د. 258( اسـت که در بغداد سـکنا  دانسـته اند. مـا بـر آنیـم کـه و

بـود  کـرده  درک  را  سـال،   30 بـه  نزدیـک  ی،  و حیـات  از  بخشـی  طبـری  ابن  َجِریـر  و   داشـت 

سسـتش   ]460/3 الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن  َعـدّی  و  دانسـته  دروغگویـش  ابن   ِخـراش  و 
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شـمرده و حدیـث دزدش خوانـده اسـت. ابن  ِحّبـان ]کتـاب المجروحیـن: 355/1[ افـزوده اسـت: 

ی بـرای حدیث هـای بی سـند، سندسـازی می کنـد و احتجـاج بـه او جایـز نباشـد.« نّقاش  »و

که نامی اسـت مشـترک برای دو دروغگو  گفته اسـت: »آن را سـری برسـاخته1  در بارۀ حدیثی 

که ما را تعیین یکی از آن دو مهم نباشد.«

ایــن کــه وی را ســری بــن یحیــی گفته اند، برای نســبت بــه یکی از اجدادش اســت _ چنان 

گــر فریبگــری  گفتــه _ البّتــه ا کــه ابن َحَجــر ]لســان المیــزان: 13/3[ در بــارۀ ابن ســهل خواندنــش 

نباشــد. خواننــده نبایــد گمــان کنــد کــه او همــان راوی ثقه، ســری بن یحیی، اســت؛ زیــرا وی به 

 ســال 167 درگذشــت )تهذیب الّتهذیب: 461/3 ]400/3[(؛ یعنی 57 ســال پیش از والدت طبری

که به سال 224 زاده شد! کننده از وی _   _ روایت 

کـه فـردی ناشـناخته اسـت  کوفـی اسـت  گـزارش، شـعیب بـن ابراهیـم  نیـز در سـند ایـن 

و ابن  َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 4/4[ او را غیـر معـروف دانسـته و ذهبـی )میـزان االعتـدال: 

کتاب هـای سـیف از او و فـردی ناشـناس اسـت.«  گفتـه اسـت: »او روایتگـر   )]275/2[ 448/1

)لسـان المیـزان: 145/3 ]176/3[(

نیـز در آن، سـیف بـن عمـر تمیمـی اسـت که روایتگـر حدیث های سـاختگی و حدیثش 

اسـت؛  کفـر  بـه  مّتهـم  و  کـه همـگان ضعیفـش شـمرده اند  بی اعتبـار  اسـت  فـردی  و  مـردود 

لئ المصنوعه: 429/1[ 
ّ

گذشـت. از سـیوطی ]الآل کتاب )ص84(  که شـرح حالش در همین  چنان 

کـه  گفتـه اسـت: »حدیثـی اسـت سـاختگی  کـه حدیثـی بـا همیـن طریـق را آورده و  یـاد شـد 

یانش ضعیفند و ضعیف ترینشان سیف بن عمر است.« راو

یـان  کـه نامـی اسـت مشـترک بـرای شـماری از راو همچنیـن در آن، ابومنصـور قـرار دارد 

کـه بدانـان و روایتشـان تکیـه نگـردد. ضعیـف 

المیـزان )13/3 ]16/3[(. در همیـن  لسـان  اإلعتـدال )380/1 ]117/2[(؛  میـزان  بغـداد خطیـب )193/9(؛  یـخ  تار  .1
کتـاب )231/5( از ایـن مطلـب یـاد شـد.
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عذری ساختگی

کـور و کـر سـاخته، عـذری سـاختگی جـز آن چـه  محـّب طبـری کـه دوسـتی ورزیـدن وی را  

ِضره )150/2 ]88/3[( گفته اسـت: »دو پاسـخ برای آن اشـکال داریم: یاد شـد، آورده و در الّریاض الّنَ

ید. درسـت اسـت که  کار بـا ابولؤلـؤه یـاری و همراهی ورز کـه هرمـزان در آن  نخسـت ایـن 

کـه در قتـل امـام  گروهـی از پیشـوایان، هـر  انجـام دهنـدۀ قتـل، خـود ابولؤلـؤه بـود؛ اّمـا در نظـر 

کشـتنش روا اسـت و بسـیاری از فقیهـان، قصـاص را هـم در بـارۀ فرمـان  عـادل یـاری ورزد، 

دهنـدۀ قتـل و هـم انجـام دهنـدۀ ایـن فرمـان، بایسـته دانسـته اند. خـود عبیـداهلل بـن عمـر نیـز 

کـه ابولؤلـؤه و هرمزان  کـه عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر بـه او خبـر داده  همیـن عـذر را آورد و گفـت 

کـه در جایـی درون شـده و رایزنـی نمـوده و خنجـری دو سـر بـا دسـته ای در  و جفینـه را دیـده 

وسـط، میانشـان وجـود داشـته و عمـر نیـز در بامـداد فـردای آن شـب کشـته شـد. پـس عثمان، 

گفت: ›به آن خنجر بنگرید؛  ی  عبدالّرحمان را فراخواند و از او در این زمینه پرسش نمود. و

کشـتن عمـر همداسـتان بوده انـد.‹ پـس بـدان  کـه آنـان بـر  گـر دارای دو سـر بـود، تردیـد نـدارم  ا

ی،  کـه عبدالّرحمـان وصـف نمـوده بـود. از همیـن رو خنجـر نگریسـتند و آن را چنـان یافتنـد 

ی، در این حـال، قصاص واجب  کـه در نظر و عثمـان کشـتن عبیـداهلل بـن عمـر را وانهـاد؛ چرا 

نبـود؛ یـا در آن تردیـد داشـت و در هنـگام تردیـد، وجـوب قصـاص را روا نمی دیـد.

کشـتن عبیـداهلل بـن عمـر، آشـوبی بـزرگ  کـه عثمـان بیـم داشـت تـا از  پاسـخ دوم ایـن 

بودنـد  ی  و مدافعـان و پیشـگیری می کردنـد  ی  قتـل و از  بنی عـدی  و  بنی تیـم  زیـرا   برخیـزد؛ 

گفـت: ›دیـروز  کـه عمـرو بـن عـاص بـه عثمـان  گرایـش داشـتند؛ چنـدان  و بنی امّیـه نیـز بـه او 

کشـته شـد و امروز فرزندش به قتل رسـد؟ نه؛ به خدا سـوگند! هرگز چنین  امیرالمؤمنین عمر 

ی بیـن ایشـان بـود[.  نشـود!‹ او در میـان بنی جمـح دارای امـوال بـود ]و همیـن سـبب نفـوذ و

گفت: ›کار هرمزان  چون عثمان چنین دید، فرصت را مغتنم شـمرد تا آشـوب را بخواباَند؛ و 

با من است و به زودی خویشاوندانش را در بارۀ خونش راضی خواهم نمود.‹«
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گـزارش عبدالّرحمان  کـه تنهـا بـا  امینـی گویـد: اثبـات ایـن مطلـب بسـیار مشـکل اسـت 

بـن ابی بکـر کـه هرمـزان و ابولؤلـؤه را در حـال نجـوا و خنجری دو سـر را نزد ابولؤلـؤه دید، هرمزان 

کاری دیگـر میـان  بـه طـور حتـم شـریک شـمرده شـود! شـاید آن دو در بـارۀ  در قتـل خلیفـه 

کار بـا هرمـزان مشـورت نمـوده و او از  خویـش رایزنـی می کرده انـد. شـاید ابولؤلـؤه در بـارۀ ایـن 

ی گـوش فرانـداد و فـردای آن روز، ایـن قتـل  ایـن کار بـازش داشـته بـود؛ اّمـا ابولؤلـؤه بـه سـخن و

گونـه در میـان اسـت؛ پـس چگونـه هرمـزان شـریک  رخ داد. شـایدهای دیگـری نیـز از همیـن 

کـه بـا وجـود شـبهه، حـدود دفـع می گردنـد؟ )سـنن ابن ماجـه:  قتـل شـمرده می شـود؛ حـال آن 

112/2 ]850/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 238/8؛ سـنن الِترِمـذی: 171/2 ]25/4[؛ أحـکام القـرآِن 

صـول: 20/2 ]23/2[(
ُ
جّصـاص: 330/3 ]268/3[؛ تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

]بـه  را  آن هـا  ایسـتادِن  کـه  و مّدعـی شـد  گواهـی داد  گونـه  آن  کـه عبدالّرحمـان  گیریـم 

رازگویـی[ بـه چشـم خویـش دیـده اسـت. آیـا در دیـن خـدا، تنها بـا گواهی یک مرد، مسـلمانی 

ی،  کـه موافـق آن اّدعـا باشـد، فراهـم نیامـده بـود و از همین رو را می کشـند؟ هنـوز بّینـۀ شـرعی 

کـردن هرمـزان بـا ابولؤلـؤه _ تا پایان ایـن قّصه _ برای خود عمر نقل شـد،  چـون ماجـرای خلـوت 

کشـتن  گـر ُمـردم، از عبیـداهلل بـرای  کنیـد؛ ا گفـت: »مـن ایـن را ندانـم. پـس بنگریـد و تأّمـل  او 

گر بّینه آورد، خـون هرمزان به  ی مرا کشـته اسـت. ا کـه نشـان دهد که و هرمـزان بّینـه بخواهیـد 

کنید!« کشتن هرمزان قصاص  گر نیاورد، او را به سزای  ازای خون من است؛ و ا

کــه هرمــزان در ایــن قتــل شــریک بــوده؛  کــه نــزد عبیــداهلل بّینــه فراهــم شــده بــود  گیریــم  نیــز 

ــا دیگــر اولیــای  کار ب ــد در ایــن  ــا بای ــد ی ــه تنهایــی، می توانســت قصــاص نمای ی، ب ــا خــود و آی

گذشــته، می تــوان  گذشــت می نمودنــد؟ از ایــن  دم مشــورت می کــرد؛ زیــرا شــاید دیگــران 

کــه فتــوای عــام میــان دانشــوران  ــا نایــب او اســت؛ چنــان  کــم ی کــه ایــن از وظایــف حا گفــت 

م شــافعی: 11/6؛ المدّونــة الکبــرٰی: 502/4 ]437/6[؛ فیــض اإللــه المالــِک 
ُ
نیــز همیــن اســت. )کتــاب األ

بقائــی: 286/2 ]287/2[(
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ی چنین عذری داشـتند، آن را نزد  گـر عبیـداهلل یـا تبـاه کننـدۀ حکم قصاص و وانگهـی ا

گـروه انتقادگـر  بیـان می نمودنـد؛ و موالمان امیرالمؤمنیـن نمی گفت: »این بدکار را بکش!«  آن 

ی چیـره گردد، به قتلش رسـاَند؛ و در آغاز خالفت خویش،  گـر بـر و کـه ا و او را تهدیـد نمی کـرد 

یـه نمی گریخـت؛ و عثمـان تنهـا بـه  ی را بکشـد؛ و او از علـی بـه معاو در پـی او برنمی آمـد تـا و

ایـن عـذر بسـنده نمی کـرد کـه خـودش صاحب خون اسـت و همۀ مسـلمانان صاحبان خون 

آن مقتول به شـمار می روند؛ و او را نمی بخشـید و از مسـلمان درخواسـت بخشـش نمی نمود؛ 

گـو درنمی گرفـت؛ و َسـْعد بـن ابی وّقـاص  و میـان صحابـۀ حاضـر، در بـارۀ ایـن مسـأله گفـت و 

به سـوی عبیداهلل برنمی خواسـت و شمشـیر از دسـتش نمی گرفت و مویش را نمی کشـید تا بر 

زمینش افکَند و در خانۀ خویش، محبوسش نمی ساخت!

کشـتن  ی بـرای  کـه ایـن عـذر بـرای عبیـداهلل پذیرفتنـی باشـد؛ پـس عـذر و گیریـم  و نیـز 

دختـر خردسـال و بینـوای ابولؤلـؤه و تهدیـد همـۀ غالمـان ایرانـی بـه قتـل، چـه بـود؟

یـخ ]عجیب و[ غریب در بارۀ به پا خاسـتن  دوم ایـن کـه نمی دانـم محـّب طبـری ایـن تار

کجـا آورده؛ آن  گرایـش همـۀ امویـان بـه او را از  تیـم و عـدی و بازداشتنشـان از قتـل عبیـداهلل و 

کـه از همـان  یـد! ایـن چـه خلیفـه ای اسـت  کـه خلیفـۀ تـازه از ایشـان بیـم ورز گونـه  هـم بدیـن 

ی  آغـاز، بیـم بـر جانـش چیـره می گـردد؟ هـرگاه ایـن ضعـف و حقـارت در آغـاز خالفتـش از و

کـدام هیبـت جامعـه را می گرداَنـد و قاتـل را قصـاص می نمایـد  گـردد، پـس از آن بـا   آشـکار 

کـه هـر کس درخوِر قصاص یا حّد باشـد، قبیلـه ای دارد که  و حـدود را بـر پـا مـی دارد، حـال آن 

گیرند و هم پیمانانی برای خرسندی او می کوشند؟ به سود او خشم 

کـرده،  اثـری از آن چـه محـِبّ عذرتـراش اّدعـا  یـخ و حدیـث، هیـچ  کتاب هـای تار در 

کـه برخاسـت و بـه  کـه َسـْعد بـن ابی وّقـاص بیـم ورزد، روزی  یافـت نگـردد؛ وگرنـه سـزاوارتر بـود 

کس از بنی تیم  کشـید و در خانه اش به بندش افکند و هیچ  سـوی عبیداهلل رفت و مویش را 

کارش اعتراض نکرد و هیچ یک از بنی امّیه  کسـی از بنی عدی به  دِر خانۀ َسـْعد را نکوبید و 
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یـد. اّمـا محـّب ]طبـری[ دوسـت مـی دارد ایـن اسـتخوان های  کینـه نورز آشـکارا بـه او سـخت 

پوسـیده را بـر پـا خیزاَند!

گرایش داشتند تا آن  کردن این حکم االهی  کرده، به تباه  که وی یاد  کسانی  گر  وانگهی ا

جا که خلیفه را از اقدامشان در بیم افکند، این گناهی است که با عدالت صحابه نمی سازد، 

کردن اینان سبب  گر اعتراض  حال آن که همۀ اهل سّنت بر  عدالت ایشان هم داستانند! ا

که می خواست، دچار بیم شود، پس چرا اعتراض صحابه در بارۀ  کاری  که خلیفه در  شد 

که به نابودی اش انجامید؟ آیا در آغاز ترسو  پیشامدهای اواخر عمرش، او را بیم نداد؛ چندان 

بود و سپس دلیر شد؟ در این زمینه، از محّب طبری سؤال کنید!

8 . رأی خلیفه در بارۀ جنابت

کتـاب الحیـض( بـا ذکـر سـند از عطـاء بـن َیسـار، از  مسـلم )صحیـح مسـلم: 142/1 ]343/1[، 

یـد بـن خالـد ُجَهنـی روایـت نمـوده اسـت: »از عثمـان بـن َعّفـان پرسـیدم: ›هـرگاه مـردی بـا  ز

زنـش درآمیـزد و از او منـی بیـرون نیایـد، چـه حکمـی دارد؟‹ عثمـان گفـت: ›بایـد وضـو گیرد، 

کـه بـرای نمـاز وضـو می سـازد؛ و نیـز بایـد آلـت مردانـه اش را بشـوید. ایـن را از رسـول  چنـان 

خـدا؟ص؟ شـنیدم.‹«

نیـز بخـاری )صحیـح البخـاری: 109/1 ]111/1[( ایـن روایـت را بـا افزودگی هایـی آورده اسـت. 

کـه بـا همسـرش  کـه از عثمـان بـن َعّفـان در بـارۀ مـردی پرسـیدند  ی چنیـن اسـت  عبـارت و

گفـت: »ایـن را از  ی غسـل نیسـت.« و سـپس  گفـت: »بـر و درمی آمیـزد و از او منـی نمی آیـد. 

رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم.« پرسـنده گویـد: »سـپس در ایـن زمینه، از علی بـن ابی طالب و زبیر 

بـن َعـّوام و َطلحـة بـن عبیـداهلل و ُاَبـّی بـن  َکْعـب پرسـیدم و ایشـان نیـز هماننـد آن سـخن را از 

کـه در آن، بـه جـای »از  گـزارش را بـه طریـق دیگـر آورده  پیامبـر؟ص؟ بازگفتنـد.« بخـاری همیـن 

پیامبـر بازگفتنـد« آمـده اسـت: »بـه همـان حکـم فرمانـش دادنـد.«
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که در آن آمده  کرده  احمد )المسـند: 63/1 و 64 ]101/1 و 103[( همین را با ذکر سـند روایت 

اسـت: »پـس در ایـن زمینـه، از علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ و زبیـر بـن َعـّوام و َطلحـة بـن عبیـداهلل 

ی، تعبیـر »از رسـول  و ُاَبـّی بـن  َکْعـب پرسـیدم و آنـان نیـز همـان را فرمـان دادنـد.« در عبـارت و

خدا« نیست.

بیهقی )الّسنن الکبرٰی: 164/1 و 165( این خبر را با هر سه عبارت آورده است.

امینـی گویـد: ایـن اسـت میـزان فقه خلیفه در آغاز خالفتش، حال آن که سـخن خدای 

کـه مسـتید بـه نمـاز نزدیـک نگردیـد تـا بدانیـد چـه می گوییـد،   تعالـی در برابـرش بـوده اسـت: »در حالـی 

کنید.« ]نساء/43[ که غسل  و نه ]به نمازگاه[ در حال جنابت تا این 

واجـب  را  جنابـت  غسـل  خداونـد؟زع؟  »پـس  گویـد:   )]36/1[  31/1 األّم:  )کتـاب  شـافعی 

فرمـوده و در زبـان مـردم عـرب چنین شـناخته شـده کـه جنابت همان آمیزش اسـت، هرچند 

گونـه اسـت. بـه هـر کـس  آبـی از آن نجهـد. در حـّد زنـا و واجـب شـدن َمهـر و جـز آن نیـز همیـن 

کـه گوینـد: ›فـالن مـرد از فـالن زن جنـب شـد.‹ چنیـن درمی یابـد که بـا او درآمیختـه، هرچند 

کـه هرچنـد منـی از او بیـرون نیامده  انـزال رخ نـداده باشـد. _ ربیـع گویـد: ›مقصـود ایـن اسـت 

بـا زنـش  کـه مـرد  گونـه حاصـل می شـود  ایـن  کـه جنابـت  نیـز داللـت دارد  باشـد.‹ _ سـّنت 

گـردد یـا  کـه آلـت مردانـه اش تـا پنهـان شـدن سـِر آن، در شـرمگاه زن پنهـان  درآمیـزد، چنـدان 

آب جهنـده دیـده شـود، هرچنـد آمیـزش انجـام نگـردد.«

کتـاب األّم )34/1( _ گویـد: »بـه هـر  همـو )إختـالف الحدیـث ]ص496[( _ چـاپ شـده در حاشـیۀ 

کـه گوینـد کسـی جنب شـده، چنیـن فهمد که آمیـزش نموده، بـی آن که بیرون  یـک از عـرب 

کـه  کـه زنـا هنگامـی موجـب حـد اسـت  آمـدن منـی الزم باشـد. عاّمـۀ مـردم اختـالف ندارنـد 

کس سـِر آلتش در شـرمگاه زنی  آمیزش، هرچند بدون بیرون آمدن منی، رخ داده باشـد و هر 

کـه موجب حـد را همـان موجب  گـردد. درسـت تر ایـن اسـت  ی واجـب  پنهـان شـود، حـد بـر و

کـه عبـارت از آمیـزش اسـت و انـزال در آن شـرط نیسـت.« جنابـت از حـرام بدانیـم 
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در الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی )204/5 ]133/5[( نیـز آمـده اسـت: »جنابـت یعنـی آمیزش 

ی منـی بیـرون آمـده باشـد و  ک اسـت، خـواه از و کـه جنـب ناپـا مـرد بـا زن. انبـوه اّمـت برآننـد 

گذرانـده باشـد.« خـواه تنهـا ختنه گاهـش را از شـرمگاه 

پـس چگونـه حکـم ایـن مسـأله بـر خلیفه پوشـیده مانده، حـال آن که سـؤال های پیش تر 

گوهـای  و  گفـت  و  نمـوده  گاهـش  آ پیامبـر  پاسـخ های  و  سـاخته  آزمـوده  را  او  شـده،  انجـام 

کنون پاره ای  یافته بودند، به گوشـش می رسـید. ا صحابـه در بـارۀ آن چـه از رسـول خدا؟ص؟ در

یـم: از آن هـا را می آور

1. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »چـون مرد میـان دو پای 

گردد.« ی بچسباند، غسل واجب  زن بنشیند و ختنه گاه  خود را به ختنه گاه و

کوشـش خود را به  در عبارتی آمده اسـت: »چون مرد میان دو پای زن بنشـیند و سـپس 

گـردد، خـواه منی از او بیرون آیـد و خواه نیاید.« کار بنـدد، غسـل واجـب 

در عبـارت سـوم می خوانیـم: »چـون ختنه گاه هـا بـه هـم بچسـبد، غسـل واجـب شـود؛ 

خـواه منـی بیـرون آیـد و خـواه نیایـد.«

کوشـش  در عبارت احمد نیز آمده اسـت: »چون مرد میان دو پای زن بنشـیند و سـپس 

کار گیرد، غسـل واجب گردد.« خـود را بـه 

)صحیـح بخـاری: 108/1 ]110/1[؛ صحیـح مسـلم: 142/1 ]344/1[،کتـاب الحیـض؛ سـنن دارمـی: 

بیهقـی: 163/1؛ مسـند احمـد: 234/2 و 347 و 393 ]466/2؛ 23/3  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن   194/1؛ 

ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 3/2؛ مصابیـح الّسـّنه: 30/1 ]212/1[؛ اإلعتبـار تألیـف ابن  حـاِزم: ص30 
ّ
و 102[؛ الُمحل

]ص120[؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 200/5 ]134/5[؛ تفسـیر الخـازن: 375/1 ]443/1[(

2. از ابوموسی نقل شده که نشسته بودند و در بارۀ آن چه موجب غسل می گردد، سخن 

گفتند: »چون دو ختنه گاه به هم برخورد  که حضور داشتند،  می گفتند. برخی از مهاجران 

تا  نیست  »چنین  گفتند:  نیز  بودند،  حاضر  که  انصار  از  برخی  شود.«  واجب  غسل  کنند، 
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گفت: »من می روم و خبر می آورم.« پس برخاست  که آب بیرون جهد.« ابوموسی   هنگامی 

و نزد عایشه رفت و درود داد و گفت: »می خواهم در بارۀ چیزی از تو سؤال کنم؛ و شرم دارم.« 

که تو را زاییده، سؤال نموده ای. جز  کنی، از مادرت  گر از من سؤال  که ا گفت: »شرم نکن 

گوید: »گفتم: ›آن چه موجب غسل می شود،  که من مادر تو هستم.« ابوموسی  این نیست 

مرد  ›چون  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  آورده ای.  گاه  آ فردی  نزد  را  »سؤالت  گفت:  چیست؟‹« 

میان دو پای زن بنشیند و ختنه گاه هاشان به هم بخورد، غسل واجب شود.‹«

)صحیـح مسـلم: 143/1 ]344/1[،کتـاب الحیـض؛ مسـند احمـد: 116/6 ]163/7[؛ موّطـأ ماِلـک: 

164/1؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  39[؛  و   37/1[  33 و   31/1 شـافعی:  األّم  کتـاب  ]45/1[؛   51/1

ی تألیف ابن   َحْزم: 2/2؛ مصابیح الّسـنه تألیف َبَغوی: 32/1 ]216/1[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف نسـائی 
ّ
الُمحل

]108/1[( ایـن حدیـث را ابن  ِحّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن  ِحّبـان: 452/3[ و ابن قّطـان 

صحیح شمرده اند و در اإلعتبار تألیف ابن  حاِزم )ص30 ]ص120[( نیز آمده است.

3. از اّم کلثوم، از عایشه نقل شده که مردی از پیامبر پرسش نمود که اگر کسی با همسرش 

بیامیـزد و ]سـپس[1 تنبلـی کنـد، آیـا بایـد غسـل کنـد. _ عایشـه نیـز در آن مجلـس حضـور داشـته 

است. _ پیامبر؟ص؟ فرمود: »خود من و این زن چنین می کنیم؛ ]سپس[2 غسل می نماییم.«

)صحیـح مسـلم: 143/1 ]345/1[، کتـاب الحیـض؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 164/1؛ المدّونة 

الکبـرٰی: 34/1 ]30/1[(

کـه مردانـی از انصـار، از جملـه ابواّیـوب و ابوسـعید ُخـْدری، فتـوا  4. از ُزْهـری نقـل شـده 

که با همسـرش بیامیزد  کسـی  که غسـل هنگام بیرون آمدن منی واجب اسـت و بر  می دادند 

بـرای عمـر و ابن عمـر  را  بیـرون نیایـد، غسـل واجـب نیسـت. چـون ایـن سـخن  او  از   و منـی 

گفتند: »چون ختنه گاه مرد از ختنه گاه  و عایشـه یاد نمودند، ایشـان به آن اعتراض نمودند و 

زن بگذرد، غسـل واجب شود.«

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(

2. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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سـخن  »ایـن  اسـت:  گفتـه  و  شـمرده  صحیـح  را  آن  ی  و  _  ]180/1[  16/1 ِترِمـذی:  )سـنن 

بیشـینۀ دانشـوران از اصحـاب رسـول خدا؟ص؟ اسـت.« _ ؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیف بیهقـی: 165/1(

5. از عایشـه نقـل شـده اسـت: »چـون دو ختنـه گاه بـه هـم برخورنـد، غسـل واجب شـود. 

مـن و رسـول خـدا چنیـن می کردیـم و غسـل می نمودیـم.«

در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »چـون مـرد میـان دو پـای زن بنشـیند و سـپس ختنـه گاه 

گـردد.« )سـنن ابن ماجـه ]199/1[؛ مسـند احمـد:  خـود را بـه ختنـه گاه زن بچسـباند، غسـل واجـب 

47/6 و 112 و 161 ]72/7 و 163 و 231[(

6. از عمــرو بــن شــعیب بــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن العاصــی، از پــدرش، بــه نحــو مرفــوع 

ــد و ســِر آلــت  ــه هــم برخورن )= از پیامبــر( از جــّدش نقــل شــده اســت: »هــرگاه دو ختنــه گاه ب

ــة الکبــرٰی ایــن عبــارت نیــز افــزوده شــده اســت:  گــردد، غســل واجــب شــود.« در المدّون پنهــان 

»خواه منی از او بیرون آید و خواه نیاید.«

)سـنن ابن ماجـه: 212/1 ]200/1[؛ المدّونـة الکبـرٰی: 34/1 ]30/1[؛ مسـند احمـد: 178/2 ]373/2[( 

کـه در نیـل األوطـار )278/1 ]261/1[( آمـده، آن را ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف: 112/1[ با ذکر  نیـز چنـان 

کرده اسـت. سـند روایت 

گویـا خلیفـه از همـۀ ایـن احادیـث دور بـوده و آن هـا را نشـنیده و درنیافتـه یـا شـنیده، اّمـا 

م پرداختـه و یـا زمانـی از آغـاز اسـالم را درک نمـوده 
ّ
در ایـن زمینـه، رأیـی در برابـر سـّنت مسـل

کـه از رسـول  ی  کـه هنـوز حکـم غسـل تشـریع نگشـته بـود! همیـن اسـت مقصـود از اّدعـای و

کـه ایـن حکـم تـا ابـد ادامـه دارد؛ زیـرا بـه دنبـال طلـب دانـش  خـدا چنیـن شـنیده و پنداشـته 

گاه گـردد. ایـن وضع  نبـوده و بـه گفـت و گوهـای فقهـی گـوش نمی سـپرده تـا بـر تشـریع حکـم آ

گشـت!  کـه خالفـت بـر دانایـان بـه حکـم و نادانـان بـه آن را عهـده دار  گاه  ادامـه داشـته تـا آن 

گریـزی از فتـوا  ی سـؤال نمودنـد و  گرفتـن دانـش غافـل نمـود و چـون از و پـس ایـن نیـز او را از فرا

دادن نیافت، به رأی خویش یا بر اسـاس آن چه از دیرباز و پیش از تشـریع حکم در خاطرش 

گفت. مانـده بـود، پاسـخ 
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ی حکمـی نسـخ شـده را شـنیده بـود و نسـخ کننـدۀ آن را درنیافتـه بـود. البّته  شـاید نیـز و

ایـن بنـا بـر اّدعـای کسـی اسـت کـه می گویـد ایـن سـخن رسـول خدا؟ص؟: »غسـل کـردن پس از 

کتـاب الحیـض؛ سـنن ابن ماجـه:  گـردد.« )صحیـح مسـلم: 141/1 و 142 ]341/1[،  دیـدن منـی واجـب 

کـه هماننـد همـان  ی  211/1 ]200/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 167/1( و نیـز سـخن دیگـر و

اسـت: »هـرگاه شـتاب داشـتی یـا منـی بیـرون نیامـد، غسـل بـر تـو واجـب نیسـت و تنهـا بایـد 

 )]199/1[  211/1 ابن ماجـه:  الحیـض؛ سـنن  کتـاب   ،]342/1[  142/1 )صحیـح مسـلم:  بگیـری.«  وضـو 

گشـته و ناسـخ آن، تشـریع غسـل بـوده اسـت. نسـخ 

بـه وضـو، حکـِم  نمـودن  کتفـا  ا بگوییـم  کـه  اسـت  ایـن سـخن هنگامـی درسـت  البّتـه 

موضوع این مسـأله بوده و آن سـخن نخسـت رسـول خدا؟ص؟ هم در زمینۀ آمیزش اسـت. اّما 

کـه ایـن سـخن نسـخ نشـده، بلکـه مقصـود از آن، واجـب نبودن غسـل  ابن عّبـاس بـر آن اسـت 

کـه آمیـزش نمـوده یا از او منـی بیرون آمـده، اّما در واقع  کـه در خـواب بینـد  در هنگامـی اسـت 

بیـرون نیامـده باشـد )مصابیـح السـنة: 31/1 ]212/1[؛ الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبـی: 205/5 ]134/5[؛ 

]398/1[(؛   316/1 البخـاری:  صحیـح  بشـرح  البـاری  فتـح  ]ص122[؛  ص31  ابن  حـاِزم:  تألیـف  االعتبـار 

کـه  گـر خـواب بینـد  کـه در ایـن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ بـه صراحـت آمـده اسـت: »ا چنـان 

او واجـب  بـر  باشـد، غسـل  ندیـده  واقـع منـی  و در  آمـده  بیـرون  او  از  یـا منـی  نمـوده  آمیـزش 

نیسـت.« )سـنن دارمـی: 196/1؛ السـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 167/1 و 168؛ مصابیـح السـنة تألیـف 

کـه غسـل در آن واجـب نیسـت، بـا مسـألۀ مـا بیگانـه اسـت   َبَغـوی: 31/1 ]215/1[( پـس مـوردی 

کار نیست. کننده و نسخ شده ای در  و نسخ 

ی )شـرح صحیـح  َقْسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 331/1 ]613/1[( و نـوو

گفته انـد: »غالـب صحابـه و پسـینیان آن هـا بـر  مسـلم ]36/4[( _ در حاشـیۀ اإلرشـاد )426/2( _ 

کـردن هنـگام  کـه غسـل  گشـته و مقصودشـان از نسـخ ایـن اسـت  کـه ایـن حکـم نسـخ  آننـد 

گشـته اسـت. اّمـا ابن عّبـاس و جـز  آمیـزش بـدون دیـدن منـی، واجـب نبـوده و سـپس واجـب 
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کـه نسـخ صـورت نپذیرفتـه؛ بلکه مقصود از آن سـخن، واجب نبودن غسـل هنگام  او بـر آننـد 

کـه در واقـع منـی دیـده باشـد؛ و بی تردیـد ایـن  دیـدن منـی یـا آمیـزش در خـواب اسـت، بـی آن 

حکـم پایـدار اسـت.«

و اّمـا روایـات آغـاز ایـن سـخن در بـارۀ موافقـت موالمـان امیرالمؤمنیـن علـی و ُاَبـّی بـن 

کـه بـه آنـان بسـته اند تـا ننـگ نادانـی   َکْعـب و دیگـران بـا فتـوای عثمـان؛ ایـن دروغـی اسـت 

کتـاب )244/6(1  کـه در همیـن  خلیفـه بـه حکـِم ایـن مسـألۀ سـادۀ آسـان را بپوشـانند. چنـان 

گذشـت، امـام در همیـن مسـأله بـا خلیفـۀ دوم مخالفت نمود و گفت: »چـون ختنه گاه مرد از 

ختنـه گاه زن بگـذرد، غسـل واجـب شـود.« پـس عمـر به عایشـه پیغام داد و او نیـز همانند این 

کسـی  کـه  گفـت: »دیگـر نشـنوم  گفـت. آن گاه، خلیفـه بدیـن سـخن سـر فـرود آوْرد و  سـخن را 

کیفـرش خواهـم داد!« کنـد و غسـل ننمایـد؛ وگرنـه سـخت  چنیـن 

گاه شـد و اختـالف در  در آن روزگار، هـر کـس کـه حکـم ایـن مسـأله را نمی دانسـت، بـدان آ

»غالـب  گویـد:   )]134/5[  205/5 القـرآن:  ألحـکام  )الجامـع  ُقْرُطبـی  گشـت.  برچیـده  زمینـه  ایـن 

دانشـوران از صحابـه و تابعیـن و فقیهـان شـهرها بـر همیـن باورنـد که تنهـا با برخـورد دو ختنه گاه، 

غسـل واجـب گـردد. در ایـن زمینـه، نخسـت میـان صحابـه اختـالف بود و سـپس در بـارۀ آن، به 

روایـت عایشـه از پیامبـر رجـوع نمودنـد.« آیا گمان می کنید که علـی؟ع؟ با عثمان موافقت نمود 

و پـس از آن کـه خـود بـر  پایـۀ وحـی خداونـد فتـوا داده و مـردم را بـه سـوی آن سـوق داده و بـه گواهی 

آن کس که این سـخن را از پیامبر بزرگوار شـنیده بود، بر آن حّجت اقامه نمود، باز هم به خالف 

آن حکم کرد؟ »]اینان[ جز پندار و آن چه را که نفْسهاشان خوش دارد پیروی نمی کنند�« ]نجم/23[

کـه غسـل  و اّمـا ُاَبـّی بـن  َکْعـب؛ از طریق هـای صحیـح، از او رسـیده اسـت: »ایـن فتـوا 

کـه رسـول خـدا در آغـاز اسـالم صـادر  گـردد، رخصتـی بـود  هنـگام بیـرون آمـدن منـی واجـب 

فرمـود و سـپس بـه غسـل ]پـس از آمیـزش، حّتـی بـدون بیـرون آمـدن منـی[ امـر نمـود.«

1. این نشانی چاپ نخست است. در چاپ دوم، چنین است: )261/6(�
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کـه تنهـا پـس از بیـرون  در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »در آغـاز اسـالم، فتـوا چنیـن بـود 

گیرد؛ اّما سپس از آن نهی شد.« آمدن منی غسل صورت 

کمبـود جامـه،  بـه سـبب  آغـاز اسـالم،  نیـز در عبـارت دیگـر چنیـن اسـت: »همانـا در 

رسـول خـدا؟ص؟ ایـن را بـه مـردم رخصـت فرمـود و سـپس فرمان غسـل داد.« در لفـظ دیگر این 

گونـه اسـت: »و سـپس از پـی آن، فرمـان غسـل داد.« )سـنن دارمـی: 194/1؛ سـنن ابن ماجـه: 212/1 
]200/1[؛ سـنن بیهقـی: 165/1؛ االعتبـار تألیـف ابن  حـاِزم: ص33 ]ص124[(

کـه ُاَبـّی همـۀ این هـا را روایـت نمـوده و آن گاه، بـا عثمـان در زمینـۀ  پـس ممکـن نیسـت 

کـه در روزگار خلیفـۀ دوم، حکـم ایـن  واجـب نبـودن غسـل موافقـت ورزد؛ آن هـم پـس از ایـن 

گشـت و رواج و انتشـار یافـت. مسـأله روشـن 

کسـان دیگـر جـز علـی؟ع؟ و ُاَبـّی بـن  َکْعـب؛ در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری  و اّمـا 

کـه بـه یقیـن، آن پنـج تـن فتوایـی بـه خـالف آن چـه در  )315/1 ]397/1[( از احمـد نقـل شـده 

ایـن حدیـث اسـت، دارنـد.

پـس نسـبت دادن فتـوای واجـب نبودن غسـل در صـورت برخورد دو ختنـه گاه به گروه یاد 

گروهی این  شـده، سـخنی دروغ و باطل اسـت و خالف آن، از ایشـان به ثبوت رسـیده اسـت. 

سـخن را بـه آنـان بسـته اند تـا فشـار بـر خلیفـه را کـم کننـد. اینان بـه همین سـبب، حدیث های 

الکبـرٰی )34/1 ]30/1[( از  المدّونـة  کـه از جملـۀ آن هـا، روایتـی اسـت در  دیگـر نیـز برسـاخته اند 

ب کـه گفتـه اسـت: »عمـر بـن خّطـاب و عثمـان بـن َعّفـان و عایشـه می گفتند:  طریـق ابن  ُمَسـِیّ

گردد.‹« ›هرگاه دو ختنه گاه با هم برخورد کنند، غسل واجب 

یــخ و حدیــث بــر  کــه بــا ســاختن ایــن روایــت، آن چــه دســت تار ایــن نــادان پنداشــته 

صفحــات خــود در بــارۀ نادانــی آن دو مــرد بــه ایــن حکــم و رأی مخالفشــان بــا قــرآن و ســّنت 

ــی: 4/2( علــی و 
ّ
کــه ابن   َحــْزم )الُمحل ک می گــردد. شــگفت تر از ایــن، آن اســت  نگاشــته، پــا

کــه  کســانی شــمرده  گروهــی دیگــر و نیــز غالــب انصــار را از  ابن عّبــاس و ُاَبــّی و عثمــان و 
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ی بیــرون نیایــد، غســل بــر او واجــب نیســت!  معتقدنــد هــرگاه کســی آمیــزش نمایــد و منــی از و

ــودن غســل در ایــن مــورد از عایشــه و ابوبکــر و عمــر و عثمــان  گفتــه اســت: »بایســته ب  ســپس 

و علــی و ابن مســعود و ابن عّبــاس روایــت شــده اســت.« تمامــی این هــا رأی هــای متناقــض و 

کــه هماننــد ابن حــزم آن هــا را بــه هــم بافته انــد تــا فتــوای آن دو  نســبت های ســاختگی اســت 

خلیفــه را نــادر و بیــرون از مبانــی و اصــول، دور نمایــد!

احمد )المسـند: 143/4 ]135/5[( از طریق رشـدین بن َسـْعد، از موسـی بن اّیوب غافقی، 

کـرده اسـت: »رسـول خـدا مـرا  از یکـی از فرزنـدان رافـع بـن خدیـج، از رافـع بـن خدیـج روایـت 

بانـگ زد و مـن بـر شـکم همسـرم بـودم. پس برخاسـتم و با آن که منی از من بیـرون نیامده بود، 

کـه مـرا بانـگ زدیـد، بـر  گفتـم: ›در آن حـال  غسـل نمـودم و نـزد رسـول خـدا؟ص؟ رفتـم. بـه او 

که منی از من بیرون آمده باشـد، غسـل نمودم.‹  شـکم همسـرم بودم؛ پس برخاسـتم و بی آن 

کـه منـی از تـو  گاه واجـب اسـت  رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›غسـل بـر تـو واجـب نبـود. غسـل آن 

گوید: »چندی پس از آن، رسول خدا ما را به غسل فرمان داد.« بیرون آید.‹« رافع 

سـازندۀ ایـن روایـت، آن را سـاخته تـا تأویـل ابن عّبـاس را باطـل سـازد و نسـخ را ثابـت 

کـه ایـن، دامـن عثمـان را از آلودگی نادانی به حکم نسـخ کننده در روزگار  گردانـد؛ غافـل از آن 

ک نمی سازد. خالفتش پا

کـه ابن خدیـج ایـن ماجـرای  آیـا هیـچ خردمنـدی را رسـد تـا بـه عقـل خویـش راه دهـد 

که چون پیامبر او را فراخوانده، بر شـکم همسـرش  خویش را برای رسـول خدا؟ص؟ بیان نموده 

که چنین  ی بیرون آید، برخاسـته اسـت؟ آیا عادت اقتضا می کند  که منی از و بوده و بی آن 

گر این مرد بـا اذان پیامبرش  گـردد؟ وانگهی ا ماجرایـی بـرای کسـی چـون رسـول خدا؟ص؟ نقل 

کام نگرفـت، چـرا پاسـخ فراخـوان آن حضـرت را تـا  بـه شـتاب برخاسـت و از همسـر خویـش 

کـه گرفتـه بـود و چـرا با آن  کـه واجـب نبـود، بـه تأخیـر افکنـد؟ فرمـان غسـل را از  پـس از غسـلی 

کـه هنـوز چنیـن دسـتوری نرسـیده بود، غسـل نمود؟
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در  زیـرا  می سـازد؛  بی نیـاز  آن  متـن  پژوهیـدن  از  را  شـما  روایـت،  ایـن  سـند  بـه  نگاهـی 

الّرجـال: 479/2[ او  ]العلـل و معرفـة  کـه احمـد  بـن َسـْعد ابوحّجـاج مصـری اسـت  آن، رشـدین 

گویـد: »حدیثـش را ننویسـند و اعتبـاری  را ضعیـف شـمرده و ابن معیـن ]معرفـة الّرجـال: 51/1[ 

گفتـه  نـدارد.« ابو ُزْرعـه نیـز حدیـث او را ضعیـف دانسـته و ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 513/3[ 

اسـت: »حدیثـش ناهنجـار و ناپذیرفتنـی اسـت و خـود، دچـار غفلـت می گـردد و حدیث های 

گوید:  ناهنجار و ناپذیرفتنی از راویان ثقه نقل می کند و روایتش ضعیف است.« جوزقانی نیز 

»حدیث های مشکل و ناهنجار  و ناپذیرفتنی فراوان دارد.« نسائی ] کتاب الّضعفاء و المتروکین: 

گفته است: »حدیثش بی اعتبار و ضعیف است و آن را ننویسند.« ابن  َعدّی ]الکامل  ص107[ 

فـی ضعفـاء الّرجـال: 149/3[ گویـد: »چه اندکند کسـانی که در مـورد حدیث های وی از او پیروی 

کننـد.« ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـرٰی: 517/7[ او را ضعیـف شـمرده و ابن قانـع و داَرُقْطنـی ] کتـاب 

الضعفـاء و المتروکیـن: ص209[ و ابـوداوود نیـز حدیثـش را ضعیف دانسـته اند. یعقوب بن سـفیان 

گویـد: »رشـدین ضعیف تریـن اسـت؛ ضعیف تریـن!«

گرچـه از ابن معیـن ثقـه بودنـش  کـه  نیـز در ایـن سـند، موسـی بـن اّیـوب غافقـی اسـت 

نیـز  ناپذیرفتنـی اسـت. سـاجی  کـه حدیثـش ناهنجـار و  گشـته  از همـو نقـل  گـزارش شـده، 

کـرده اسـت�  گفتـه و عقیلـی )الّضعفـاء الکبیـر ]66/2[( او را در شـمار ضعیفـان یـاد  گونـه  همیـن 

)تهذیب الّتهذیب: 277/3؛ 336/10 ]240/3؛ 299/10[(

کـه فـردی اسـت ناشـناس؛ پـس  از فرزنـدان رافـع آمـده  همچنیـن در ایـن سـند، یکـی 

ایـن روایـت هـم مرسـل اسـت و هـم سـندش قابـل تکیـه نیسـت. شـوکانی )نیـل األوطـار: 280/1 

گویـد: »حازمـی ایـن حدیـث را حسـن شـمرده؛ اّمـا در ایـن سـخن جای تأّمل اسـت؛   )]262/1[

یـان حدیـث حسـن نیسـت. نیـز فـردی مجهـول در  کـه از راو زیـرا در سـندش رشـدین قـرار دارد 

گویـد: ›از یکـی از فرزنـدان رافـع بـن خدیـج.‹ پـس آن چـه آشـکار اسـت،  ی  آن اسـت؛ زیـرا راو

ضعـف ایـن حدیـث اسـت و نـه ُحسـن آن.«
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کـه آن پرسـش  گونـه توجیـه نماییـم  کـه سـخن عثمـان را بدیـن  و اّمـا بسـیار بعیـد اسـت 

 و پاسـخ پیـش از تشـریع حکـم غسـل یـا پیـش از نسـخ حکـم نخسـت در روزگار پیامبـر بـوده 

کـه سـخن َقْسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 332/1 ]615/1[( از آن  _ چنـان 

کـه در بـارۀ احـکام و مسـائل مشـکل از او سـؤال  کسـی  حکایـت دارد _ ؛ زیـرا در آن اّیـام، تنهـا 

ی پرسـش  کـه در بـارۀ حکمـی از و کسـی نبـود  می شـد، خـود رسـول خـدا بـود و بـس. عثمـان 

گـر پاسـخ آن را ندانـد، پرسشـگر بـه سـراغ دیگـران رود و نوبـت بـه َطلحـه  کـه ا  نماینـد، چنـدان 

کـه خـود اینـان از  کجـا بودنـد؛ حـال آن  و زبیـر، و نـه رسـول خـدا، رسـد! آن روز، ابوبکـر و عمـر 

ابن  عمـر روایـت کرده انـد کـه در روزگار رسـول خـدا، هیـچ کـس جـز ابوبکـر و عمـر فتـوا نمی داد؛ 

از  پنـدار  ایـن  بـا  کـه  نرسـد  را  کـس  گذشـت. پـس هیـچ  کتـاب )182/7(  کـه در همیـن  چنـان 

خلیفه دفاع نماید.

احتیـاط  بـه  گویـد: »غسـل   ]111/1 ]الّصحیـح:  بخـاری  کـه  اسـت  بسـیار  جـای شـگفتی 

ی بیان نمودیم که دانشـوران  نزدیک تـر اسـت. و ایـن مطلـب ]= احـوط بـودن غسـل[ را از آن رو

ی ایـن سـخن را پس از آن آورده که روایت ابوهریره را گزارش  در ایـن زمینـه اختـالف دارنـد.« و

کـه در آن، غسـل واجـب شـمرده شـده اسـت. ایـن روایـت در همیـن کتـاب )ص144( یـاد  نمـوده 

شـد. نیز او فتوای یاد شـده از عثمان و حدیث ُاَبّی را در موافقت با آن آورده و به رأی عثمان 

که از ُقْرُطبی  گراییده و از دسـتور پیامبر اسـالم و اجماع صحابه و تابعین و دانشـوران _ چنان 

ی )شـرح صحیح مسـلم ]36/4[( _ در حاشـیۀ إرشـاد الّساری فی  ی گردانده اسـت! نوو شـنیدید _ رو

کنـون همـۀ اّمـت اّتفـاق نظر دارند که پـس از آمیزش،  شـرح صحیـح البخـاری )425/2( _ گویـد: »ا

خواه منی بیرون آید و خواه نیاید، غسل واجب است.«

ایـن اجمـاع از روزگار صحابـه تـا ایـن زمان پایدار بوده اسـت. قاضی عیاض گوید: »پس 

کـه در ایـن مـورد غسـل را واجـب ندانسـته  کسـی را نمی شناسـیم  از اختـالف صحابـه، دیگـر 

باشـد، مگـر آن چـه از اعمـش و سـپس داوود اصفهانـی گزارش شـده اسـت.«

150/8

)215(

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 236



گوید: »بدر دمامینی،  َقْسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فی شرح صحیح البخاری: 333/1 ]617/1[( 

گرایـش دارد.‹  گفتـه اسـت: ›ایـن رأی و نظـر ]بخـاری[ بـه مذهـب داوود  همچـون سفاقسـی، 

گرایـش بـه مذهـب داوود اسـت؛ و غالـب  کـه ایـن،  گفتـار چنیـن آورده  ی در پـی ایـن  برمـاو

گردد؛ و همین نیز درسـت اسـت.« که با برخورد دو ختنه گاه، غسـل واجب  دانشـوران بر آنند 

گفتـه اسـت: »ابن عربـی  البخـاری: 316/1 ]398/1[(  البـاری بشـرح صحیـح  )فتـح  ابن َحَجـر 

کسـی جز داوود  که غسـل واجب اسـت؛ و  گوید: ›صحابه و پسـینیان ایشـان اّتفاق نظر دارند 

بـا آن مخالفـت ننمـوده و مخالفتش قابل اعتنا نیسـت. اّما مطلب دشـوار، مخالفت بخاری 

کـه یکـی از پیشـوایان دیـن و از بـزرگاِن  ی بـه اسـتحباب غسـل اسـت؛ بـا آن  کـردن و و حکـم 

دانشـوران مسـلمان است!‹«

پس، از بخاری که رأی کسی چون عثمان را بر آن چه رسول خدا؟ص؟ آورده و اّمت بر آن 

اجماع دارند، در فتوا]ی خود[ برتر می شمارد، در شگفت نشوید که کسانی چون عمران بن 

حّطان را که از خوارج بوده، در روایت بر امام صادق جعفر بن محّمد برتری می بخشد!
کــه بــه ســوی تــو آمــده، از هوس هــا و خواهش هــای دل آن هــا پیــروی  گــر پــس از دانشــی  »و ا

کنــی، آن گاه همانــا تــو از ســتمکاران خواهــی بــود.« ]بقــره/145[

9. خلیفه حدیث پیامبر؟ص؟ را کتمان می کند

کرده است: »از عثمان؟ضر؟  احمد )المسند: 65/1 ]105/1[( از ابوصالح با ذکر سند روایت 

کـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیده بـودم، از  گفـت: ›ای مـردم! مـن حدیثـی را  کـه بـر منبـر  شـنیدم 

گردید. سـپس به نظرم  کنده  که از پیرامون من پرا کردم؛ زیرا دوسـت نمی داشـتم  شـما پنهان 

کـه بـه نظـرش رسـید، بـه رأی خـود  کـس آن چـه را  کـه آن را بـرای شـما بازگویـم تـا هـر  رسـید 

کـه فرمود:“یـک روز پاسـداری در مـرز بـرای خـدای تعالی  برگزینـد. از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

بهتر از هزار روز در جای های دیگر است.”‹«

کـه عثمـان  کـرده  همـو )همـان: 61/1 و 65 ]98/1 و 104[( از ُمْصَعـب بـا ذکـر سـند روایـت 
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کـه  گفـت: »شـما را حدیثـی بازمی گویـم  بـن َعّفـان؟ضر؟ در حـال خطبه خوانـی بـر منبـر خویـش 

یـدن نسـبت بـه آن و بیـم از دسـت  کنـون چیـزی جـز بخـل ورز از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم و تا

کـه  کردنـش برایتـان بازنداشـته بـود. همانـا از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم  دادنـش، مـرا از روایـت 

]و  نمـاز  بـه  ایسـتادن  شـب  هـزار  از  برتـر  تعالـی  خـدای  راه  در  پاسـداری  شـب  ›یـک  فرمـود: 

عبـادت[ همـراه روزه دارِی روزهـای آن اسـت.‹«

کـه عثمـان؟ضر؟ بـر زمیـِن  کـرده  همـو )همـان: 57/1 ]92/1[( از حمـران بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه از رسـول خـدا؟ص؟  گفـت: »شـما را حدیثـی بازگویـم  سـنگ فرش وضـو سـاخت و سـپس 

کتـاب خـدا نبـود، آن را برایتـان بازنمی گفتـم. از پیامبـر؟ص؟  گـر بـه سـبب آیـه ای در  شـنیدم و ا

که وضو سـازد و آن را نیکو انجام دهد و سـپس به نماز درآید، خداوند  که فرمود: ›هر  شـنیدم 

کـه می گـزارد، انجـام داده، می آمـرزد.‹« کـه از آن لحظـه تـا نمـاز دیگـری  ی را  گناهـان و

کرده اند. چندین تن از حافظان، همین حدیث را از مسند احمد برگرفته و یاد 

یدن از آموختن آن حدیث ها  که این بخل ورز کسـی مرا خبر می داد  کاش  گوید:  امینی 

ایـن دو حدیـث در  بـه  کـه مـردم  اّمـت محّمـد؟ص؟ چـه توجیهـی دارد، آن هـم در حالـی  بـه 

فضیلـت جهـاد و پاسـداری از مرزهـا سـخت نیازمنـد بودنـد؛ دو کاری که با آن ها سـتون دین 

گسـتره اش پهنـاور می گـردد و هیبـت ]و بیـم از آن[ بـه دل هـا راه می یابـد.  اسـتوار می شـود و 

آنـان در آن روزگار بـرای جهـاد از یکدیگـر پیشـی می گرفتنـد؛ زیـرا روایت هـای فـراوان در بـارۀ 

کارآزموده سـاخته  فضیلـت آن، بدیشـان رسـیده بـود و پیروزی هـای پیاپـی، ایشـان را بـه نبـرد 

گـر خلیفـه  کـرده بـود. پـس ا گسـترش دامنـۀ قلمـرو و فراهـم سـاختن غنیمت هـا تشـویق  و بـه 

کـه هنـوز در گوششـان بـود و بـر دلشـان نشسـته  برایشـان روایتـی در بـارۀ موضوعـی بازمی گفـت 

بـود، هرآینـه بـدان کار شـوق بیش تـر می یافتنـد و بـا رغبت به آن نزدیک می شـدند و دانایشـان 

گـر  گردنـد. ا کنـده  ی، مـردم از پیرامونـش پرا کـه بـه پنـدار و بـه نادانشـان می آموخـت، نـه ایـن 

کنـده می شـوند،  ی پرا کـه مـردم بـه سـراغ جهـاد می رونـد و از پیرامـون و ی ایـن بـوده  مقصـود و
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کـه  کـه خلیفـه بـه مردمـش دارد و مـردم بـه خلیفـه دارنـد؛ خلیفـه ای  ایـن همـان نیـازی اسـت 

که مردم به جهاد و دفاع و فراخوانی  گرد او را فرامی گیرند. پس نیاز هر دو سویه آن است  گردا

او  کـه پیرامـون  ایـن  نـه  گردنـد،  روان  راه مسـتقیمش  و  و دیـن حـق  تعالـی  بـه سـوی خـدای 

کـه  گشـاده رویی، بـا او انـس ورزنـد. پـس دیگـر وجهـی نمی ماَنـد  گردآینـد و بـا همنشـینی و 

خلیفه برای نقل آن روایت ها به مردمش بخل ورزد!

و اّما حدیث سوم از موارد نیاز مردم به امیرشان در هنگام صلح است. کدام سودمندی 

کـه  کـه مـردم را برانگیـزد تـا نیکـو وضـو سـازند و بعـد از آن بـه نمـاز پردازنـد  در امیـر، بهتـر از ایـن 

کامیابـی و از پایه هـای اسـالم اسـت؟  بهتریـن برنهـادۀ خـدا و سـتون دیـن و دسـتاویز آمـرزش و 

کام می سـازد؟ پـس چـرا خلیفـه از آن بخـل مـی ورزد و اّمتـش را از ایـن پاداش هـا و اجرهـا نـا

کاش آن را بـرای مـا بیـان  کـه او را واداشـت تـا آن حدیـث را آشـکار سـازد؛  و اّمـا آیـه ای 

یدن  می نمـود و مـا را بـدان رهنمـون می شـد! ایـن آیـه از همـان آغـاز نـزول و در هنگام بخـل ورز

بازداشـت  آن  از  زمـان  ایـن  تـا  را  او  چیـز  چـه  پـس  بـوده؛  موجـود  حدیـث،  روایـت  از   خلیفـه 

و روایتش را تا زمان یاد شده به تأخیر افکْند؟ شاید مقصود وی همان سخنی باشد که ابوهریره 

بـدان تصریـح نمـوده اسـت. جّصاص )أحـکام القرآن: 116/1 ]100/1[( از ابوهریره با ذکر سـند روایت 

کتـاب خداونـد؟زع؟ نبـود، برایتـان حدیـث نمی گفتـم!« سـپس ایـن  گـر آیـه ای در  کـرده اسـت: »ا

کـه آن چـه را مـا از حجتهـای روشـن و رهنمونـی فروفرسـتادیم پنهـان می دارنـد�«  آیـه را خوانـد: »کسـانی 

از  کـه حدیـث رسـول خـدا؟ص؟  گهـی داده  آ ترتیـب، وی  »بدیـن  گویـد:  ]بقـره/159[ جّصـاص 

نشـانه های روشـن و هدایتـی اسـت کـه خـدای تعالـی فروفرسـتاده اسـت.«

بــدان بانــگ  کــه رســول خــدا؟ص؟  آیــا حکمــی  بــود!  نــازل نشــده  آیــه  ایــن  کــه  گیریــم 

ــه آن را  ک ــد  ــالح بین ــه ص ــه خلیف ک ــی  ــا هنگام ــد ت ــان  ماَن ــردۀ نه ــت در پ ــزاوار اس ــته، س برداش

کــه  کــه راز ایــن همــه چیســت. شــاید نــزد خلیفــه حکمتــی اســت  آشــکار ســازد؟ مــن ندانــم 

گاه نیستم! من از آن آ
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دو  ایـن  کـه هماننـد  بـوده  انـدازه  ایـن  تـا  بـه سـّنت  نادانـی صحابـۀ نخسـت  میـزان  آیـا 

گاه بـوده و او  حدیـث بـر ایشـان پوشـیده مانـده باشـد؟ آیـا تنهـا خلیفـه از ایـن دو حدیـث آ

ی آن را بپوشـاَند، هرگـز آشـکار نمی گـردد؟ گـر و ا کـه همـگان آن را نمی داننـد و  می دانسـته 

کـه دانـش و آموزه هـای نبـّوت را بپوشـاَند، از دو حـال بیـرون نیسـت: یـا  کسـی  وانگهـی 

کننـد. در ایـن دو زمینـه، حدیث هـای  ی را سـرزنش  گـردد و یـا دیگـران و رحمـت از او دور 

کـه از جملـۀ روایـات دسـتۀ دوم، چنیـن اسـت: بسـیار رسـیده 

که بازگفته نشـود،  1. از ابن عمر، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »دانشـی 

کر با  همچـون گنجـی اسـت کـه از آن بهره بـرداری نگـردد.« ] َکْنـُز الُعّمـال: 189/10[ ایـن را ابنعسـا

ذکـر سـند روایت کرده اسـت.

که از آن سـود  2. از ابن مسـعود، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »دانشـی 

کـه از آن بهره بـرداری نگـردد.« ]َکْنـُز الُعّمـال: 190/10[ ایـن را  گنجـی اسـت  بـرده نشـود، همچـون 

کرده اسـت. قضاعـی بـا ذکـر سـند روایت 

کـه دانـش  کسـی  3. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »َمثـل 

بیامـوزد و آن را بازنگویـد، همچـون کسـی اسـت که گنجی بینـدوزد و از آن بهره برداری نکند.« 

]َکْنـُز الُعّمـال: 190/10[ آن را َطیاِلسـی و َطَبرانـی )المعجـم األوسـط ]394/1[( و  ُمنـذری ]الّترغیـب و 

کرده انـد. الّترهیـب: 122/1[ بـا ذکـر سـند روایـت 

4. از ابوسـعید، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »پوشـانندۀ دانـش را 

را  آن   ]190/10 الُعّمـال:  ]َکْنـُز  آسـمان!«  پرنـدۀ  و  یـا  در ماهـی  حّتـی  می کنـد،  لعنـت  چیـز  همـه 

کرده است. ابن جوزی )العلل و معرفة الّرجال ]99/1[( با ذکر سند روایت 

که خداوند  5. از ابن مسـعود، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »هر مردی 

ی آن را بپوشـاَند، خـدا در روز قیامـت، او را لگامـی از آتـش زنـد.« ]َکْنـُز  بـه او دانشـی بخشـد و و

کرده است. الُعّمال: 190/10[ آن را َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 128/10[ با ذکر سند روایت 

153/8

)219(

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 240



6. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »خـدای تعالـی بـه هیچ 

الُعّمـال: 190/10[  ]َکْنـُز  تـا آن را نپوشـاَند.«  گیـرد  ی پیمـان  کـه از و دانایـی دانشـی ندهـد، مگـر 

کرده انـد. ابن نظیـف و ابن جـوزی ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 104/1[ ایـن را بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه دانشـی را از  7. از ابن مسـعود، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »هـر 

شایسـتگانش بپوشـاند، در روز قیامت، لگامی از آتش بر او زده شـود.« ]َکْنُز الُعّمال: 191/10[ آن 

را ابن  َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 206/3[ بـا ذکـر سـند روایـت کرده اسـت.

که  8 . از ابوهریره، به نحو مرفوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »هیچ مردی نیسـت 

کـه روز قیامـت، بـا لگامـی از آتش درآیـد.« ]َکْنُز  یافـت نمایـد و آن را بپوشـاند، مگـر  دانشـی را در

الُعّمـال: 196/10[ آن را ابن ماجـه ]سـنن ابـن ماجـه: 96/1[ بـا ذکر سـند روایت کرده اسـت.

کـه دانشـی را از آن  9. از ابوسـعید، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »هـر 

کار دیـن بـرای مـردم سـودمند سـاخته، بپوشـاند، خـدا در روز قیامـت، او را  چـه خداونـد در 

لگامـی از آتـش زنـد.« ابن ماجـه ]الّسـنن: 97/1[ و  ُمنـذری ]الترغیب و الترهیـب: 121/1[ آن را با ذکر 

سـند روایـت کرده انـد.

10. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایت شـده اسـت: »َمثل آن کس که دانش 

ی  که خداوند به او مالی بخشـد و و را بیاموزد و سـپس آن را بازنگوید، همچون مردی اسـت 

آن را بینـدوزد و از آن انفـاق نـورزد.« ]َکْنـُز الُعّمـال: 215/10[ ابو َخْیَثمـه در العلـم و ابونصـر در اإلبانـه 

آن را بـا ذکـر سـند روایـت کرده اند.

کـه به  11. از ابن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »هـر کـه دانشـی را 

یـغ ورزد، روز قیامـت در زنجیـر و بـا لگامـی از آتـش آورده شـود.«  ی داده شـده، از دیگـران در و

آن را ابن جوزی در العلل و معرفة الّرجال آورده است. ]َکْنُز الُعّمال: 215/10[

گیـرد و سـپس آن را  کـه دانشـی فرا 12. در عبـارت ابن نّجـار از ابن عمـرو آمـده اسـت: »هـر 

بپوشـاَند، خـدای تعالـی در روز قیامـت، او را لگامـی از آتـش زنـد.« ]َکْنـُز الُعّمـال: 217/10[
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کـه دانشـی را بپوشـاند، خـدا  یـخ بغـداد: 39/5[ آمـده اسـت: »هـر  در عبـارت خطیـب ]تار

کسـان بـا ذکـر سـند  در روز قیامـت، او را لگامـی از آتـش زنـد.« ]َکْنـُز الُعّمـال: 217/10[ آن را ایـن 

کم ]المسـتدرک علی  روایـت کرده انـد: ابن  ِحّبـان ]اإلحسـان فی تقریب صحیـح ابن  ِحّبان: 298/1[؛ حا

الّصحیحیـن: 182/1[؛  ُمنـذری ]الترغیـب و الترهیـب: 121/1[�

کـه دانشـی  بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »هـر  13. از ابن مسـعود، 

سـودمند را بپوشـاند، خـدا در روز قیامـت، او را لگامـی از آتـش زنـد.« ]َکْنُز الُعّمـال: 217/10[ آن را 

ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایت کرده اند: َطَبرانـی در المعجم الکبیر؛ ابن  َعـدّی )الکامل فی ضعفاء 

یـخ بغـداد: 77/6[� الّرجـال ]455/3[(؛ ِسـْجزی؛ خطیـب ]تار

کـه آن چـه  روایـت شـده اسـت: »هـر  پیامبـر(   از  مرفـوع )=  بـه نحـو  ابن عّبـاس،  از   .14

الُعّمـال: 217/10[ آن را  ]َکْنـُز  آتـش درآیـد.«  از  بـا لگامـی  را می دانـد، بپوشـاند، در روز قیامـت، 

کـرده اسـت. روایـت  بـا ذکـر سـند   )]5/11[ الکبیـر  )المعجـم  َطَبرانـی 

کـه خداوند از دانشـوران سـتانده:  15. از َقتـاده نقـل شـده اسـت: »]ایـن[1 پیمانـی اسـت 

کـه  بپرهیزیـد؛  دانـش  پوشـاندن  از  بیامـوزد.  مـردم  بـه  را  آن  بایـد  بدانـد،  را  چیـزی  کـه  هـر 

بـن  کرده انـد: عبـد  بـا ذکـر سـند روایـت  کسـان  ایـن  را  ک اسـت.« آن  دانش پوشـی مایـۀ هـال

کـه در فتـح القدیـر شـوکانی )375/1 ]409/1[(  حمیـد؛ ابن  َجِریـر؛ ابن  ُمنـذر؛ ابن ابی حاِتـم، چنـان 

آمده است.

کـه خداونـد از دانشـوران سـتانده، نبـود،  گـر پیمانـی  16. از حسـن نقـل شـده اسـت: »ا

بسـیاری از آن چـه را از مـن می پرسـید، برایتـان حدیـث نمی گفتـم.« ایـن را ابن سـعد ]الّطبقات 

کرده است. الکبرٰی: 158/7[ با ذکر سند روایت 

کند: کفایت  از دستۀ اّول این روایات، این سخنان رسول خدا؟ص؟ شما را 

کنـد تـا بـه  یافـت  کـه از مـن حدیثـی بشـنود و آن را در کنـد مـردی را  1. خداونـد رحمـت 

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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الُعّمـال: 228/10[ ایـن را ابن  ِحّبـان ]اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن  ِحّبـان:  ]َکْنـُز  دیگـری برسـاَند. 

کـرده اسـت. 270/1[ بـا ذکـر سـند روایـت 

یافـت نمـود و بـه  کـه از مـا حدیثـی شـنید و آن را در کنـد مـردی را  2. خداونـد رحمـت 

کر بـا  ی نگاه دارنده تـر اسـت، رسـاْند. ]َکْنـُز الُعّمـال: 229/10[ ایـن را ابن عسـا کـه از خـود و کسـی 

کـرده اسـت. ذکـر سـند روایـت 

کـه پـس از مـن آینـد و حدیث هـا  کـن؛ همانـان را   3. بارخدایـا! جانشـینان مـرا رحمـت 

َکْنُز الُعّمـال: 229/10[ آن را  و سـّنتم را روایـت کننـد و بـه مـردم بیاموزنـد. ]المعجم األوسـط: 395/6؛ 

ایـن کسـان بـا ذکر سـند روایـت کرده انـد: َطیاِلسـی1؛ رامهرمزی؛ خطیـب؛ ابن نّجار.

4. »رحمت خداوند بر جانشـینانم!« گفتند: »ای رسـول خدا! جانشـینانت چه کسـانی 

]َکْنـُز  مـردم می آموزنـد.«  بـه  را  آن  و  زنـده می سـازند  را  کـه سـّنتم  فرمـود: »کسـانی  هسـتند!؟« 

کر؛  کرده انـد: ابونصـر در اإلبانـه؛ ابن عسـا کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  الُعّمـال: 229/10[ آن را ایـن 

 ُمنـذری )الّترغیـب و الّترهیـب ]110/1[(�

کــه از مــا حدیثــی بشــنود و بــه دیگــری  5. خداونــد شــاداب و بــا طــراوت ســازد مــردی را 

برســاَند. ]َکْنــُز الُعّمــال: 221/10[ آن را  ُمنــذری ]الّترغیــب و الّترهیــب: 108/1[ بــا ذکــر ســند روایــت 

کــرده اســت.

مسـند  شـده؛  یـاد  صحابـۀ  مسـندهای  233/6[؛  291/3؛  ]8/2؛  احمـد  مسـند  بـه:  بنگریـد 
]ص47؛  ابوعمـر  تألیـف  وفضلـه  العلـم  بیـان  جامـع  الّترهیـب  ُمنـذری؛  و  الّترغیـب  ]ص330[؛  َطیاِلسـی 

ص146؛ ص147[؛ احیـاء علـوم الدیـن َغّزاِلـی ]16/1-17[؛ مجمـع  الّزوائـد حافـظ َهیَثمـی ]137/1 و 163 و 

کتاب العلم� کنز العّمال،  184[؛ 

آری؛ شــاید خلیفــه در پوشــانیدن ســّنت رســول خــدا؟ص؟ از رأی دو شــیخ پیــش از خــود 

کــه در همیــن  گفتــن از پیامبــر؟ص؟ نهــی می نمودنــد؛ چنــان  کــه از فــراون حدیــث  ی نمــوده  پیــرو

گذشت، َطَبرانی )المعجم األوسط: 395/6( صحیح است.)غ.( که  1. چنان 
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کم روایتــِی خلیفــه  گفتیــم. مــن نمی دانــم؛ آیــا  کتــاب )294/6( بــه تفصیــل در ایــن زمینــه ســخن 

یــخ الخلفــاء: ص100 ]ص139[( و ابن عمــاد حنبلــی )شــذرات  کــه بــر پایــۀ ســخن ســیوطی )تار  _

الذهــب: 136/1 ]263/1[(1 صــد و چهــل و شــش روایــت بیــش نیســت _ بــه ســبب توانایــی 

ــدن آن  کن ــدنش از پرا ــع ش ــا مان ــت ی ــش آن اس ــش از دان ــت بودن ــّنت و تهیدس ــش در س اندک

ــکار  ــه را آش ــز آن چ ــان پنهــان ســازد و نی ــد آن چــه را سینه هاش ــت! خداون ــر اّم و بخــل ورزی ب

کننــد، می دانــد.

10. رأی خلیفه در بارۀ زکات اسب
کـه عثمـان  َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 26/5( بـا ذکـر سـند از طریـق ُزْهـری روایـت نمـوده 

گفتنـد: »رسـول خـدا؟ص؟  کردنـد و  ی اعتـراض  کار و بـرای اسـب زکات می گرفـت. بـه ایـن 

گفته است: ›از زکات اسب و برده بر شما درگذشتم.‹«

گفتـه اسـت: ›عثمـان بـرای اسـب زکات  گویـد: »ابن شـهاب  ـی: 227/5( 
ّ
ابن   َحـْزم )الُمحل

می گرفـت.‹«

کـه در  کـرده؛ چنـان  ایـن را عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 35/4[ از ُزْهـری بـا ذکـر سـند روایـت 

تعالیق اآلثار تألیف قاضی ابویوسف )ص87 ( آمده است.

امینـی گویـد: کاش ایـن فتـوای بی دلیـل خلیفه، پشـتوانه ای از کتاب یا سـّنت داشـت؛ 

ی در  بـا فتـوای و نیـز  یـاد نکـرده و سـّنت شـریف  از زکات اسـب  کریـم  قـرآن  کـه  اّمـا اندوهـا 

تناقـض اسـت. در شـمار آن چـه رسـول خـدا؟ص؟ در زمینـۀ پرداخت های واجـب حکم نمود، 

ایـن سـخن او اسـت: »در بـردۀ انسـان مسـلمان و نیـز اسـب او، چیـزی بایسـته نیسـت.«

نیز از آن حضرت؟ص؟ رسیده است: »از زکات اسب و برده بر شما درگذشتم.«

در عبارت ابن ماجه چنین است: »از زکات اسب و برده بر شما درگذشتم.«

غـات: 322/1( در شـرح حـال عثمـان بـن 
ّ
1. در ایـن مأخـذ 164 حدیـث آمـده و عـدد 146 را نـووی )تهذیـب األسـماء و الل

کرده اسـت.)غ.( عّفـان یـاد 
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همو فرموده است: »بر مسلمان نه زکاتی در بردۀ او است و نه در اسبش.«

در عبارت بخاری آمده است: »بر مسلمان در اسب و برده اش زکاتی نیست.«

در عبارت دیگر از بخاری چنین است: »بر مسلمان در برده و اسبش زکات نباشد.«

نیز در عبارت مسلم آمده است: »بر مسلمان در برده و اسبش زکاتی نیست.«

در عبارتی دیگر از وی چنین است: »مرد مسلمان را در اسب و برده اش زکات نیست.«

گونـه آمـده اسـت: »در اسـب و بـرده زکات نیسـت، مگـر زکات  در عبـارت ابـوداوود ایـن 

ِفطـره در بـرده.«

گونه است: »بر مسلمان در اسب و برده اش زکات نیست.« عبارت ِترِمذی این 

عبارت نسائی همچون عبارت نخست مسلم است.

در عبارت دیگر از نسائی آمده است: »بر مرد مسلمان در برده و اسبش زکات نیست.«

گونه است: »بر مرد در اسب و برده اش زکات نیست.« نیز در عبارت دیگر از او این 

گونه آمده است: »بر مسلمان در برده و اسبش زکات نیست.« در عبارتی نیز این 

عبارت ابن ماجه هم همچون عبارت نخست مسلم است.

گونه آمده است: »در برده و اسب مرد زکات نیست.« در عبارت احمد این 

عبارت بیهقی چنین است: »زکاتی بر مسلمان در برده و اسبش نیست.«

 عبـارت عبـداهلل بـن وهـب در مسـندش چنیـن آمـده اسـت: »زکاتـی بـر مـرد، در اسـب و 

بـرده اش نیسـت.«

کنیزش.« در عبارت ابن ابی  َشیبه این تعبیر نیز افزوده شده است: »و نه در 

در روایت َطَبرانی در المعجم الکبیر و بیهقی )الّسنن الکبرٰی: 118/4( از طریق عبدالّرحمان 

کارهـا  گاوهـای مـورد اسـتفاده در  بـن َسـُمَره چنیـن آمـده اسـت: »در اسـتر و االغ و اسـب و 
زکات نباشـد.« 
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از طریـق ابوهریـره چنیـن روایـت شـده اسـت: »بـر شـما از زکات اسـب و اسـتر و االغ و 

درگذشـتم.« بـردگان 

کتـاب   ،]371/2[  361/1 مسـلم:  صحیـح  ]532/2[؛   31 و   30/3 بخـاری:  صحیـح  بـه:  بنگریـد 
ابـی داوود: 253/1 ]108/2[؛ سـنن ابن ماجـه: 555/1 و 556  ِترِمـذی: 80/1 ]23/3[؛ سـنن  الـزکاة؛ سـنن 

]579/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 35/5 و 36 و 37 ]17/2-19[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 

117/4؛ مسند احمد: 62/1 و 121 و 132 و 145 و 146 و 148؛ 243/2 و 249 و 279 و 407 و 432 ]149/1 

کتـاب األّم شـافعی: 22/2  و 195 و 212 و 234 و 235 و 239؛ 479/2 و 493 و 545؛ 126/3 و 169[؛ 

تألیـف  ـی 
ّ
الُمحل ]154/3[؛   189/3 جّصـاص:  القـرآن  أحـکام  ]277/1[؛   206/1 ماِلـک:  موّطـأ  ]26/2[؛ 

ابن   َحْزم: 229/5؛ ُعْمدة القاری فی شرح صحیح البخاری تألیف عینی: 383/4 ]36/9[�

کـه  گـر بـرای اسـب زکاتـی بـود، بایسـت در حکمـی از رسـول خـدا؟ص؟ می آمـد؛ حکمـی  ا

ی آن را همچـون برنامه ای مقّرر داشـته  در آن، پرداخت هـای واجـب بـه تفصیـل یـاد شـده1 و و

تـا در پرداخت هـای واجـب بـدان عمـل شـود. صحابه نیز بر پایـۀ همین برنامه رفتـار می کردند 

گرفت.  کـه بدان تکیه می شـد2، از همیـن برنامه فرا و ابوبکـر آیین نامـۀ خویـش در بـارۀ زکات را 

موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز همیـن سـّنت ثابـت را بانـگ مـی زد و بـه آن عمـل می نمـود. 

کسـان  صحابـه هـم بـر همیـن همداسـتان بودنـد و تابعیـن بـر پایـۀ آن فتـوا می دادنـد. نظـر ایـن 

ب، عطـاء، مکحول، شـعبی، حسـن،  نیـز همیـن اسـت: عمـر بـن عبدالعزیـز، سـعید بـن  ُمَسـِیّ

َحَکـم بـن عتیبـه، ابن سـیرین، ثـوری، ُزْهـری، ماِلـک، شـافعی، احمـد، اسـحاق، ظاهریـان، 
ابویوسـف، و محّمـد بـن حنفّیـه.3

ابن   َحـْزم گویـد: »تـودۀ مـردم برآننـد کـه اسـب اصـاًل زکات نـدارد. ماِلـک، شـافعی، احمـد، 

که اسب را در هیچ حال زکات نباشد.« ابویوسف، محّمد، و انبوه دانشوران بر این عقیده اند 

کم: 398-390/1 ]554-548/1[� 1� بنگرید به: سنن بیهقی: 85/4-90؛ المستدرک علی الّصحیحین حا

2. بنگرید به: مصابیح السنه تألیف بغوی: 119/1 ]14/2[�

ی تألیف ابن حزم: 229/5؛ ُعْمدة القاری شرح صحیح البخاری: 383/4 ]36/9[�
ّ
3� بنگرید به: المحل
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آری؛ حنفیـان در ایـن زمینـه بـدون دلیـل جداسـازی کرده انـد و البّتـه اّمـت نیز از سـخن 

کـه اسـب نـر  زکات نـدارد، هرچند بسـیار باشـد  ی گردانـده اسـت. آنـان بـر ایـن باورنـد   آنـان رو

و علـِف دسـتی  بـه حـال خـود می چـرد  کـه  و اسـبی  مـاده  اّمـا اسـب  بـه هـزار رأس رسـد.  و 

کـه بـه  نمی خـورد، خـواه نـر و خـواه مـاده، بایسـتۀ زکات اسـت؛ و دارنـدۀ اسـب اختیـار دارد 

گـر خواهـد، آن را قیمـت نهـد و بـه ازای هر  ازای هـر اسـب، یـک دینـار یـا ده درهـم بپـردازد و یـا ا

200 درهم، پنج درهم زکات دهد.

ـی: 228/5(؛ ابو ُزْرعه 
ّ
آن سـخن را ایـن کسـان بدیـن گونـه گزارش کرده انـد: ابن   َحْزم )الُمحل

)شـرح  ی  نـوو 34/2(؛  الّصنائـع:  )بدائـع  العلمـاء  ملـک  14/4(؛  التقریـب:  شـرح  فـی  الّتثریـب  )طـرح 

صحیح مسلم ]55/7[(�

کتـاب  صحابـه و تابعیـن هرگـز ایـن جداسـازی را نمی شـناخته اند؛ زیـرا نشـانی از آن در 

گـر ایـن حکـم دارای مدرکـی تکیه کردنـی بـود، سـزاوار بود که صحابـه آن را  یـا سـّنت ندیده انـد. ا

بشناسـند؛ و نیـز بایـد رسـول خـدا؟ص؟ در حکمـش آن را مـی آورد و ابوبکـر پـس از وی نیـز چنیـن 

کافی اسـت و از همین روی، ابویوسـف و محّمد  می کرد. همین در بی اعتبار بودن آن سـخن 

بـا سـخن ابوحنیفـه در ایـن زمینـه مخالفـت کـرده و اسـب را بایسـتۀ زکات ندانسـته اند؛  چنـان 

کـه ایـن کسـان یـاد نموده انـد: جّصـاص )أحـکام القـرآن: 188/3 ]153/3[(؛ ملـک العلمـاء )بدائـع 

الّصنائـع: 34/2(؛ عینـی )ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 383/4 ]36/9[(�

ی، یافتـن حدیث هایـی  نهایـت تـالش یـاران ابوحنیفـه در حّجـت آوری بـرای سـخن و

ی یافـت نمی گـردد. آن حدیث هـا  کـه در هیـچ یـک از آن هـا نشـانی از رأی بی دلیـل و اسـت 

از ایـن قرارنـد:

1. بخاری ]الّصحیح: 1332/3[ و مسـلم ]الّصحیح: 376/2،کتاب الزکاة[ از طریق ابوهریره، 

کـه حـّق آن  بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت کرده انـد: »هیـچ دارنـدۀ طـال و نقـره ای نیسـت 

کـه از آِن نپرداختـن حـّق طـال و  کـه ... _ در ایـن جـا، پیامبـر از بیم هایـی  را نپـردازد، مگـر ایـن 
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کرد و در بارۀ شـتر چنین فرمود: _ و از جملۀ حق های  گوسـفند اسـت، یاد  گاو و  نقره و شـتر و 

شـتر، روز آب دادن آن اسـت.« گفتنـد: »ای رسـول خـدا! در بـارۀ اسـب چـه فرمایـی؟« فرمـود: 

ی پـاداش  گرانبـاری اسـت؛ یکـی بـرای و گونـه دارد: یکـی بـرای صاحبـش مایـۀ  »اسـب سـه 

گرانباری اسـت،  ی مایۀ  کـه بـرای و اسـت؛ و دیگـری پوشـش او ]از آتـش دوزخ[ اسـت. اّمـا آن 

کـه  یـدن و بـر مسـلمانان بالیـدن ببنـدد؛  یـا و فخرورز کـه مـردی اسـبش را بـرای ر آن جـا اسـت 

کـه پوشـش او ]از آتـش دوزخ[ اسـت، آن جا اسـت  ایـن برایـش مایـۀ گرانبـاری اسـت. و اّمـا آن 

کـه مـردی آن را در راه خـدا بنـدد و سـپس حـّق خداونـد را در مالکیـت منافعـش ]= سـواری[ و 

ی  کـه بـرای و کـه ایـن مایـۀ پوشـش او ]از آتـش دوزخ[ اسـت. و اّمـا آن  خـودش فرامـوش نکنـد؛ 

کـه آن را در راه خـدا و بـرای مسـلمانان ببنـدد ... .« پـاداش اسـت، آن جـا اسـت 

در عبـارت مسـلم بـه جـای »سـپس حـّق خداونـد را ... فرامـوش نکنـد.« آمـده اسـت: »و 

حّق خداوند را در پشت و شکم آن، خواه در سختی و خواه در آسانی، فراموش نکند.«

تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  _ ذیـل  البیهقـی  الـرد علـی  فـی  النقـی  الجوهـر  ابن ترکمانـی ماردینـی در 

گفتـه اسـت: »بـر مطلـب مـا ظاهـر سـخن  بیهقـی )120/4( _ بدیـن حدیـث اسـتدالل نمـوده و 

پیامبـر داللـت دارد: ›سـپس حـّق خداونـد را ... فرامـوش نکنـد.‹ ایـن داللـت بـا قرینۀ سـخن 

کـه زکاتـش را نپـردازد؛  گنجـی نیسـت  کـه فرمـود: ›هیـچ دارنـدۀ  ی در آغـاز حدیـث اسـت  و

کـه زکاتش را نپـردازد؛ هیچ دارندۀ گوسـفندی نیسـت که زکاتش  هیـچ دارنـدۀ شـتری نیسـت 

که ... .‹« را نپردازد؛ مگر این 

نکنـد«  فرامـوش  یعنـی »سـپس  ی  در ظاهـر سـخن و کـه وجـه داللـت  مـا درنمی یابیـم 

همـراه بـا افـزودن قرینـه بـه آن، بـر فتـوای ابوحنیفـه، چیسـت. جـز مـا نیـز کسـی داللتـی در ایـن 

گفتـه اسـت. کـه بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 119/4(  حدیـث بـر زکات اسـب نیافتـه؛ چنـان 

2. بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 119/4( از ابوالحسـن علـی بـن احمـد بـن عبـدان، از پـدرش، از 

ابوعبـداهلل محّمـد بـن موسـی اصطخـری، از اسـماعیل بـن یحیـی بـن بحـر َاْزدی، از لیـث بـن 
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َحّمـاد اصطخـری، از ابویوسـف قاضـی، از غـورک بـن حصـرم ابوعبداهلل، از جعفـر بن محّمد، 

کـه به هوای خود  کـه رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »زکات هر اسـبی  از پـدرش، از جابـر روایـت نمـوده 

بچـرد، یک دینار اسـت.«

گویـد: »ایـن حدیـث را تنهـا غـورک روایـت نمـوده اسـت. ابوبکـر بـن حـارث مـا را  بیهقـی 

کـه ایـن حدیـث را تنهـا غـورک از جعفـر روایـت  از علـی بـن عمـر، حافـظ داَرُقْطنـی، خبـر داد 

ی در ایـن زنجیـره نیـز ضعیفنـد.« یـان فروتـر از و نمـوده؛ و او بـس ضعیـف اسـت و راو

کسان جای دارند: گوید: در سند روایت، این  امینی 

ی ناشناخته است. گفته، و که مسلمة بن قاسم  یک. احمد بن عبدان. چنان 

کـه ابن َحَجـر گفته، شـیخی اسـت ناشـناخته  دو. محّمـد بـن موسـی اصطخـری. چنـان 

کـه از شـعیب خبـری سـاختگی روایـت کرده اسـت.

سـه. اسـماعیل بـن یحیـی َاْزدی. ابن َحَجـر از داَرُقْطنـی گـزارش نمـوده کـه وی را ضعیـف 

شـمرده است.

چهـار. لیـث بـن َحّمـاد اصطخـری. بنا به نقل ذهبی و ابن َحَجـر، داَرُقْطنی او را ضعیف 

دانسته است.

گفتـه اسـت: »او را وانهاده انـد و از ]ابن[مبـارک نقـل  پنـج. ابویوسـف قاضـی. بخـاری 

ی جایـز  کـه روایـت از و کـه او را سسـت دانسـته اسـت.« از یزیـد بـن هـارون نقـل اسـت  شـده 

کـه در شـرح  س او را راسـتگو، اّمـا پرخطـا شـمرده اسـت. _ تـا پایـان ایـن سـخنان 
ّ

نباشـد. فـال

گذشت. _ کتاب )ص30 و 31(  ی در همین  حال و

شـش. غورک َسـْعدی. داَرُقْطنی او را بس ضعیف دانسـته و ذهبی در میزان االعتدال نیز 
او را ضعیف شـمرده است.1

1. بنگریـد بـه: میـزان االعتـدال: 323/2 و 360 ]337/3 و 420[؛ لسـان المیـزان: 192/1 و 441؛ 421/4 و 493؛ 401/5؛ 
300/6 ]205/1 و 492؛ 490/4 و 585؛ 454/5؛ 368/6[�
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ابویوسـف  کـه  اسـت  آن  می رسـاَند،  را  روایـت  ایـن  سسـتی  کـه  نشـانه هایی  جملـۀ  از 

کـه آن را اآلثـار نام نهاده _ از این روایت یاد نکرده اسـت.  گـردآوردۀ حدیـث پـدرش _  قاضـی در 

گفتـه اسـت: »داَرُقْطنـی،  کـرده،  یـاد  کـه از آن  ذهبـی )میـزان االعتـدال: 323/2 ]337/3[( نیـز 

لیث و جز او را در سند این حدیث، ضعیف شمرده است.«

وانگهـی ایـن روایـت از آن سـخن ابوحنیفـه در جداسـازی میـان زکات اسـب نـر و اسـب 

گـر مـاده یـا نـر و مـاده باشـد )تا پایـان  گـر نـر باشـد، هرچنـد بسـیار، زکات نـدارد؛ و ا کـه ا مـاده _ 

سـخنش( زکات دارد _ نشـانی نیسـت.

3. ابن ابی  َشـیبه در المصّنـف از طریـق عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر( ، در حدیثـی 

گوسـفندی بانگ زنـان را بـا خـود  کـه یکـی از شـما در روز قیامـت  بلنـد آورده اسـت: »نبینـم 

تـو  کـه بـه او می گویـم: ›مـن از خداونـد بـرای  بیـاوَرد و نـدا دهـد: ›ای محّمـد؛ ای محّمـد!‹ 

کـه یکـی از شـما در روز قیامـت  چیـزی نـدارم؛ زیـرا پیـام را بـه تـو رسـانده بـودم.‹ و نیـز نبینـم 

اسـبی شـیهه کنان را بـا خـود بیـاوَرد و نـدا دهـد: ›ای محّمـد؛ ای محّمـد!‹ او را نمی شناسـم؛ 

کـه بـه او می گویـم: ›مـن از خداونـد بـرای تـو چیـزی نـدارم ... .‹«

ــرٰی تألیــف  ــرد علــی البیهقــی _ ذیــل الّســنن الکب ــی ال ــی ماردینــی در الجوهــر النقــی ف ابن ترکمان

گفتــه اســت: »ایــن  بیهقــی )120/4( _ بــرای وجــوب زکات بدیــن حدیــث اســتدالل نمــوده و 

گونه هــا داللــت دارد.« روایــت بــر وجــوب زکات در ایــن 

درایـن حدیـث، نیـک نظـر کـن؛ شـاید وجـه داللت بـر آن چه به اندیشـۀ این مرد رسـیده، 

یدن ماردینی با پیشـوایش، ابوحنیفه،  که آن را بیابی؛ اّما دوسـتی ورز گمان نکنم  را بیابی! و 

کـه سـبب شـکافتن اجمـاع اّمـت شـده،  کـه بـر سـخن او  کـر سـاخته و پنداشـته  کـور و  ی را  و

ک و سـّنت ثابـت بـر زبـان رانـده اسـت. این همه  ی نـّص تابنـا یـارو کـه رو دلیـل آورده؛ سـخنی 

کـه پـس از چشم پوشـی خـدا و رسـولش از زکات اسـب، آن را واجـب  پیامـد رأی کسـی اسـت 

شمرده است.
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4. عمـر بـن خّطـاب چنیـن می کـرده و بـرای اسـب زکات می گرفتـه اسـت. اّمـا در عمـل 

یـاد  اینـان  کـه  آن جـدا سـازی  زیـرا  نیسـت؛  ایشـان  و جـز  بـرای حنفیـان  ی هیـچ حّجتـی  و

ی  گذشـت، و کتاب )155/6(  که در همین  کار او دیده نمی شـود. وانگهی چنان  نموده اند، در 

گونـۀ اختیـاری و نـه بـه نحـو واجـب می گرفتـه  ایـن زکات را بـا خواسـت صاحبـان اسـب و بـه 

کـه  اسـت. پیش بینـی موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ص؟ در زمـان حکومـت عثمـان تحّقـق یافـت 

کاری در آینـده بـه  کـه چنیـن  گرفتـن زکات اسـب بـر حـذر می داشـت، از بیـم آن  عمـر را از 

کاری اسـت  صـورت جزیـه درآیـد و مردمـی آن را واجـب پندارنـد. پـس جداسـازی حنفیـان 

گفتـه اسـت:  ـی: 228/5( 
ّ
)الُمحل ابن   َحـْزم  کـه  ثابـت؛ و چنـان  از سـّنت  بیـرون  و  بدعت آمیـز 

کسـی را پیـش از آنـان بـا ایـن نظـر نمی شناسـیم.« کـه  »در بـارۀ زکات اسـب نظـری آورده انـد 

در  ابن رشـد  اسـت.  ناسـازگار  نیـز  قیـاس،  یعنـی  مذهبشـان،  پایـۀ  بـا  ایشـان  گفتـۀ  ایـن 

کـه  گویـد: »چـون دانشـوران اجمـاع دارنـد  کـه بـر المدّونـة الکبـرٰی )263/1( نگاشـته،  مقّدمـه ای 

گوسـفندان  گاوان و  اسـتران و االغان، هر چند به هوای خود بچرند، زکات ندارند و شـتران و 

کـه بـه هـوای خـود چـرد، اختـالف  گـر بـه هـوای خـود بچرنـد، زکات دارنـد و تنهـا در اسـبی  ا

نـه  و  را همچـون زکات اسـتران و االغـان دانسـت  بایـد زکات آن  پایـۀ قیـاس،  بـر  نموده انـد، 

کـه همچـون آن هـا سـم  شـتران و گاوان و گوسـفندان؛ زیـرا اسـب بـه آن هـا شـبیه تر اسـت، چـرا 

کـه سـم پهـن یـا سـم شـکافته دارد. نیـز بدیـن  سـاده دارد و بـه آن هـا شـبیه تر اسـت از حیوانـی 

کـرده و در یـک دسـته قـرار داده اسـت:  دلیـل کـه خـدای تعالـی اسـب را بـا آن هـا کنـار هـم یـاد 

]نحـل/8[ باشـد�«  آرایشـی  را[  ]شـما  و  شـوید  سـوار  آن هـا  بـر  تـا  ]آفریـد[  را  خـران  و  اسـتران  و  اسـبان   »و 

پایـان شـامل شـتر و گاو و گوسـفند را نیـز در یـک دسـته یـاد فرمـوده: »و چهارپایـان را آفرید  و چهار

گوشـِت[ آن ها می خورید و شـما را در آن ها شـبانگاه  گرمی و سودهاسـت، و از ]شـیر و  که در آن ها برای شـما 

گاه می بریـد نشـانی از آرایـش و شـکوه اسـت�« ]نحـل/5 و 6[  کـه بـه چـرا گاه بازمی آریـد و بامـدادان  کـه از چـرا

و هم فرموده اسـت: »خداسـت آنکه چهارپایان را از بهر شـما آفرید تا بر برخی از آن ها سـوار شـوید و برخی 

از آن ها را می خورید�« ]غافر/79[
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11. عثمان خطبه را بر نماز پیش می اندازد

گـزارش از ابن  ُمنـذر، از  ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 361/2 ]451/2[( بـه 

کسـی  کـه بـه حسـن بصـری می رسـد، آورده اسـت: »نخسـتین  عثمـان، بـا سـندی صحیـح 

گـزارد و سـپس برایشـان خطبـه  کـه بـا مـردم نمـاز  کـه پیـش از نمـاز خطبـه خوانـد، عثمـان بـود 

کـرد، یعنـی خطبـه را پیـش از نمـاز  کـه برخـی بـه نمـاز نرسـیده اند؛ پـس چنیـن  خوانـد1 و دیـد 

کـه مـروان آورد؛ زیـرا عثمـان صـالح مـردم را در  گـزارد. و ایـن سـبب جـز عـذر و بهانـه ای اسـت 

گـوش ایشـان  یابنـد، لکـن مـروان صالحشـان را در رسـاندن خطبـه بـه  کـه نمـاز را در ایـن دیـد 

گرفـت.« در نظـر 

ی کنـاره می گرفتنـد؛  اّمـا گفته انـد کـه مـردم در زمـان مـروان، بـه عمـد از شـنیدن خطبـۀ و

کـه سـزاوار دشـنام نبـود، دشـنام داده می شـد و در سـتایش برخـی  کسـی  زیـرا در آن خطبـه، 

ی مصلحت خویش را در نظر گرفت. شـاید نیز عثمان  یـد. بـر ایـن پایه، و کسـان افـراط می ورز

کـه همـواره چنیـن می کـرد. ایـن سـخن را  کار را گهـگاه انجـام مـی داده، بـه خـالف مـروان  ایـن 

شـوکانی )نیـل األوطـار: 362/3 ]334/3 و 345[( یـاد نمـوده اسـت.

ـان بـا ذکـر سـند روایت کرده که نخسـتین خطبه  یـخ المدینـه: 135/1[ از ابوَغّسَ ه ]تار ابن  َشـّبَ

کار را  خواننـده در نمـازگاه بـر منبـر، عثمـان بـن َعّفـان بـود. ابن َحَجر گوید: »شـاید عثمان ایـن 

کـرد.« )فتـح  کـه مـروان دیگـر بـار چنیـن  کـرده باشـد تـا آن گاه  یـک بـار انجـام داده و سـپس رهـا 
البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 359/2 ]449/2[؛ نیل األوطـار: 374/3 ]345/3[(�

ص145(  األوائل:  )محاضرة  سکتواری  و  ]ص154[(؛  ص111  الخلفاء:  تاریخ  و  )األوائل؛  سیوطی 

آورده اند: »نخستین کسی که در عید قربان و ِفطر، پیش از نماز خطبه خواند، عثمان؟ضر؟ بود.«

کـه خطبـۀ دو عیـد، پـس از نمـاز اسـت.  گشـته  گرامـی ثابـت  گویـد: در سـّنت  امینـی 

کنند. کار عثمان آورده[ حسابرسی  که برای  که در بارۀ این سخن ]و توجیهی  1. پژوهندگان را است 
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گوید: »نزد دانشـوران از صحابۀ پیامبر؟ص؟ و جز  ایشـان، چنین  ِترِمذی )الّسـنن: 70/1 ]411/2[( 

گزارنـدۀ خطبـه  کـه نخسـتین  گفته انـد  گـزارده شـود؛ و  کـه نمـاز دو عیـد پیـش از خطبـه  بـوده 

پیش از نماز، مروان بن حکم بود.«

یم: کنون برخی از روایت های رسیده در این زمینه را می آور ا

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در روز ِفطـر یـا  1. از ابن عّبـاس نقـل شـده اسـت: »گواهـی می دهـم 

گـزاْرد و سـپس خطبـه خواْنـد.« قربـان، نمـاز را پیـش از خطبـه 

العیدیـن[؛  صـالة  ]283/2،کتـاب   325/1 مسـلم:  صحیـح  ]525/2[؛   116/2 بخـاری:  )صحیـح 

سـنن  ابـی داوود: 178/1 و 179 ]297/1[؛ سـنن ابن ماجـه: 385/1 ]406/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیف نسـائی: 

184/3 ]545/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 296/3(

2. از عبـداهلل بـن عمـر نقـل شـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ و آن گاه، ابوبکـر و عمـر نمـاز عیـد را 

پیـش از خطبـه می گزاردنـد.« در عبـارت شـافعی آمـده اسـت: »همانـا پیامبـر و ابوبکـر و عمـر 

در دو عیـد، پیـش از خطبـه نمـاز می خواندنـد.« عبارت بخاری چنین اسـت: »هرآینه رسـول 

خـدا؟ص؟ در روز قربـان و ِفطـر نمـاز می گـزارد و پـس از نمـاز، خطبـه می خوانـد.«

کتـاب صـالة  )صحیـح بخـاری: 111/2 و 112 ]326/1 و 327[؛ صحیـح مسـلم: 326/1 ]286/2، 

 208/1 شـافعی:  األّم  کتـاب  ]126/2[؛   38/2 احمـد:  مسـند  ]178/1[؛   146/1 ماِلـک:  موّطـأ  العیدیـن[؛ 

]235/1[؛ سـنن ابن ماجـه: 387/1 ]407/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 296/3؛ سـنن ِترِمـذی: 70/1 

بدائـع  85/5؛  ابن   َحـْزم:  تألیـف  ـی 
ّ
الُمحل ]545/1[؛   183/3 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]411/2[؛ 

الّصنائع: 276/1(

3. از ابوسعید ُخْدری نقل شده است: »رسول خدا؟ص؟ روز عید برون می آمد و نماز را 

دو رکعت بر مردم می گزارد و سپس سالم می داد و بر دو پای خویش ]به خطبه[ می ایستاد.«

)سـنن ابن ماجـه: 389/1 ]409/1[؛ المدّونـة الکبـرٰی تألیـف ماِلـک: 155/1 ]169/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی 

تألیـف بیهقـی: 297/3(�
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حضـور  عیـد  در  خـدا؟ص؟  رسـول  »همـراه  اسـت:  شـده  نقـل  سـائب  بـن  عبـداهلل  از   .4

که دوسـت  گزارد و آن گاه، فرمود: ›هرآینه نماز را ادا نمودیم. هر  ی نماز را با ما  داشـتم. پس و

کـه خواهـد، بـرود.‹« کنـد و هـر  مـی دارد بـرای خطبـه بنشـیند، چنیـن 

)سـنن ابن ماجـه: 386/1 ]410/1[؛ سـنن  ابـی داوود: 180/1 ]300/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 

ٰی: 86/5(
ّ
185/3 ]548/1[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 301/3؛ الُمحل

5. از جابـر بـن عبـداهلل نقـل شـده اسـت: »همانـا پیامبـر؟ص؟ روز ِفطـر برخاسـت تـا نمـاز 

گـزارد. پـس نخسـت نمـاز نهـاد و سـپس بـرای مـردم خطبـه خوانـد.«

)صحیـح بخـاری: 111/2 ]332/1[؛ صحیـح مسـلم: 325/1 ]284/2، کتاب صالة العیدین[؛ سـنن  

تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]545/1[؛   186/3 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]297/1[؛   178/1 ابـی داوود: 

بیهقی: 296/2 و 698(

کـه  6. از ابن عّبـاس و جابـر بـن عبـداهلل و عبـداهلل بـن عمـر و انـس بـن ماِلـک نقـل شـده 

رسـول خـدا؟ص؟ پیـش از خطبـه نمـاز می گـزارد. )المدّونـة الکبـرٰی: 155/1 ]169/1[(

7. از َبـــراء بـــن عـــازب نقـــل شـــده اســـت: »رســـول خـــدا؟ص؟ در روز عیـــد قربـــان پـــس از 

نمـــاز بـــرای مـــا خطبـــه خوانـــد.« )صحیـــح بخـــاری: 110/2 ]334/1[؛ الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف نســـائی: 

)]547/1[  185/3

کـه عثمـان در  گاه  8 . از ابوُعَبیـد، غـالم ابن   َاْزَهـر، نقـل شـده اسـت: »در نمـاز عیـد، آن 

گـزارد و پـس از پایـان  ی آمـد و نمـاز  محاصـره بـود، همـراه علـی بـن ابی طالـب حضـور یافتـم. و

نمـاز بـه خطبـه پرداخـت.«

از  را  آن  از  بخشـی  ی  و  )]192/1[  171/1 شـافعی:  األّم  کتـاب  ]178/1[؛   147/1 ماِلـک:  )موّطـأ 

اسـت. آورده  ماِلـک  طریـق 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ ایـن سـّنت ثابـت را همـواره ادامـه  ایـن حدیث هـا نشـان می دهـد 

ی نسـبت نیافتـه اسـت. ابوبکـر و عمـر و موالمـان امیرالمؤمنیـن  مـی داده و چیـزی جـز آن بـه و

162/8

)233(

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 254



علـی؟ع؟ و نیـز خـود عثمـان، در بخشـی از روزگار خالفتـش، بـر همیـن شـیوه بودنـد؛ چنـان 

از  پیـش  و عثمـان در دو عیـد،  و عمـر  ابوبکـر  و  پیامبـر  کـه  گذشـت  ابن عمـر  روایـت  در  کـه 

خطبـه نمـاز می گزاردنـد. )کتـاب األّم شـافعی: 208/1 ]235/1[؛ صحیـح بخـاری: 112/2 ]327/1[( 

گونـۀ مطلـق اسـت، بـا سـازگار سـاختن آن و حدیـث مخالفـت  گرچـه ظاهـر ایـن سـخن بـه 

کـه او نخسـت بـر  عثمـان بـا آن قـوم و پیشـگام بودنـش در مقـّدم سـاختن خطبـه، برمی آیـد 

کـه ترتیـب خطبه و نمـاز را دگرگـون کند؛  همـان شـیوۀ ایشـان بـوده و سـپس بـه نظـرش رسـیده 

کـه در همین  کـرده اسـت. آن چـه ایـن برداشـت را تأییـد می کنـد، آن اسـت که چنان  و چنیـن 

گذشـت، ابن عمر در این سـخن خویش، نامی از عثمان نبرده اسـت: »پیامبر   کتاب )ص161( 

گـر عثمـان نیـز بـر شـیوه   و سـپس ابوبکـر و عمـر نمـاز عیـد را پیـش از خطبـه می خواندنـد.« ا

ی یـاد می کرد و میانشـان جدایـی نمی افکند. به همین  و سـّنت آنـان پایـدار بـود، ابن عمـر از و

کـرد: »همـراه پیامبـر و ابوبکـر و عمـر  گونـه می تـوان میـان دو سـخن ابن عّبـاس سـازگاری برقـرار 

گزاردنـد.«؛ »رسـول خـدا نخسـت  در روز عیـد حضـور داشـتم و آنـان نمـاز را پیـش از خطبـه 

گـزارد و سـپس خطبـه خوانـد؛ و ابوبکـر و عمـر و عثمـان نیـز چنیـن کردنـد.« )مسـند احمد:  نمـاز 

کتـاب صـالة العیدیـن[( 345/1 و 346 ]569/1[؛ صحیـح مسـلم: 324/1 ]283/2، 

که در آن،  که چگونه می توان با نمازی به خدای سبحان نزدیک شد  کاش می دانستم 

گوید:  کردند! شوکانی )نیل األوطار: 363/3 ]335/3[(  سّنِت تغییر ناپذیر خداوند را دگرگون 

]ص31[  المزنی  مختصر  در  است.  اختالف  خطبه  افتادن  پیش  با  عید  دو  نماز  درستِی  »در 

ی در شرح  که نشان می دهد برای این نماز اعتباری نمی شمرد. نوو سخنی از شافعی آمده 

ب همین برداشت از ظاهر سخن شافعی را تأیید نموده و آن را درست شمرده است.« ّ
المهذ

ی کردنــد و با پیش  ی پیــرو ســپس امویــان مســلط بــر حکومــت، پــس از عثمــان از شــیوۀ و

کار عثمــان بــا  انداختــن خطبــه، بــه مخالفــت بــا ســّنت مــورد عمــل، پرداختنــد. اّمــا ســبب 

گردآمــدگان  کــه زبانــش بنــد می آمــد و  ی بدیــن دلیــل بــود  کار و پیروانــش تفــاوت داشــت. 
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کنــده  گــردش پرا ــف دار و ناهماهنــگ ببافــد و از 
ّ
ی ســخنی تکل کــه و را خــوش نمی افتــاد 

ی  کــه در انتظــار نمــاز بودنــد، بــه ســخن و می شــدند. پــس او خطبــه را پیــش انداخــت تــا آنــان 

کنــده شــدن پیــش از نمــاز را نیابنــد. گــوش ســپارند و مجــال پرا

گویــد: »عثمــان بــن َعّفــان؟ضر؟  جاحــظ )البیــان و التبییــن: 272/1؛ 195/2 ]279/1؛ 171/2[( 

ــگاه  ــن جای ــرای ای ــر ب ــر و عم ــا ابوبک ــت: ›همان گف ــس  ــد. پ ــد آم ــش بن ــد و زبان ــر ش ــراز منب ــر ف ب

پیشــوای  بــه  تــا  نیازمندتریــد،  دادگــر  پیشــوای  بــه  شــما  اّمــا  می ســاختند؛  فراهــم  ســخنی 

کــه بایــد، بــه شــما خواهــد رســید و بــه خواســت خــدا  ســخنور! پــس از ایــن، خطبه هــا چنــان 

یافــت.‹« خواهیــد در

َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 24/5 ]24/5[( گویـد: »چـون بـا عثمـان بیعـت کردنـد، نزد مردم 

بیـرون شـد و بـه خطبـه پرداخـت و پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد، گفت: ›ای مـردم! همانا 

کارش دشـوار اسـت. پـس از امـروز، روزهـای دیگـر  کـه انسـان بـر مرکبـی نشـیند،  نخسـتین بـار 

گونـۀ شایسـته بـه شـما خواهـد رسـید. مـا  گـر مـن زنـده باشـم، خطبـه بـه  نیـز خواهـد آمـد و ا

خطیب نبوده ایم و خداوند آن را به زودی به ما خواهد آموخت.‹«

ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 43/3 ]62/3[( آن را بـا همیـن عبـارت آورده اسـت. عبـارت 

یـخ ابـی الفـداء: 166/1( چنیـن اسـت: »چـون بـا عثمـان بیعـت نمودند، بر فـراز منبر  ابوالفـداء )تار

گواهـی بـه توحیـد و رسـالت، زبانـش  شـد و بـه خطبـه پرداخـت و پـس از سـتایش خداونـد و 

گر زنده مانـم، خطبه ها چنان کـه باید، به  بنـد آمـد. پـس گفـت: ›آغـاز هـر کار دشـوار اسـت و ا

شـما خواهـد رسـید.‹ سـپس از منبـر فـرود آمد.«

کـه عثمـان بـر منبـر  گـزارش نمـوده  کـه در أنسـاب األشـراف َبـالُذری آمـده، ابومخنـف  چنـان 

گفـت: »ای مـردم! مـن بـرای ایـن جایـگاه خطبـه ای ترتیـب نـداده و سـخنی  گشـت و  فـراز 

فراهـم نکـرده ام. بـه زودی بازمی گردیـم و بـه خواسـت خـدا، سـخن می گوییـم.«

گفـت: »ای مـردم! مـا  کـه عثمـان بـر منبـر فـراز شـد و  از غیـاث بـن ابراهیـم نقـل شـده 
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گونـۀ شایسـته بـه شـما  گـر زنـده مانیـم، بـه خواسـت خداونـد، خطبـه بـه  سـخنور نبوده ایـم و ا

رسـید.« خواهـد 

کـه عثمان بـه خطبه پرداخت و گفت: »ابوبکر و عمـر برای این جایگاه  نیـز روایـت شـده 

سـخنی فراهم می سـاختند و به زودی خداوند همین را خواهد آورد.«

یـخ الیعقوبـی: 140/2 ]162/2[( از ایـن سـخن یـاد نمـوده و گفته اسـت: »عثمان  یعقوبـی )تار

کـه رسـول خـدا؟ص؟ قـرار می گرفـت و ابوبکـر  گشـت و در همـان مکانـی نشسـت   بـر منبـر فـراز 

و عمـر در آن نمی نشسـتند. ابوبکـر یـک پلـه پایین تـر از پیامبـر؛ و عمـر پلـه ای پایین تـر از ابوبکـر 

می نشسـت.1 مـردم در ایـن موضـوع بـه چـون و چـرا پرداختنـد و یکـی از آنـان گفت: ›امروز شـر 

ایسـتاد  درنـگ  بـه  و چنـدی  آمـد  بنـد  زبانـش  بـود،  آزرمگیـن  مـردی  کـه   زاده شـد!‹ عثمـان 

و سـخن نگفـت. سـپس گفـت: ›ابوبکـر و عمـر برای این جایگاه سـخنی فراهم می سـاختند؛ 

گـر زنـده مانیـد، خطبـه بـه  اّمـا شـما بـه پیشـوای دادگـر بیـش از پیشـوای سـخنور نیازمندیـد. ا

شما خواهد رسید.‹ سپس فرود آمد.«

در عبـارت ملـک العلمـاء )بدائـع الّصنائع: 262/1( آمده اسـت که چـون عثمان به خالفت 

رسـید، در نخسـتین روز جمعـه خطبـه خوانـد و پـس از سـتایش خداونـد، زبانـش گرفـت. پـس 

گفـت: »شـما بـه پیشـوایی اهـل کار و عمـل نیازمندترید تا پیشـوایی زبان آور! ابوبکـر و عمر برای 

ایـن جایـگاه سـخنی فراهـم می کردنـد و از ایـن پس خطبه ها به شـما خواهد رسـید. برای خود 

و شما از خداوند آمرزش می خواهم!« سپس فرود آمد و نماز جمعه را با ایشان گزارد.

که با پرسش از مردم در بارۀ ماجراها و قیمت هاشان،  شاید به سبب همین تنگنا بوده 

)المسـند: 73/1  کـه احمـد  تأخیـر می افکنـد؛ چنـان  بـه  را  بـود، خطبـه  بـر منبـر  کـه  در حالـی 

کـرده اسـت. َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد:  ]118/1[( از طریـق موسـی بـن َطلحـه بـا ذکـر سـند روایـت 

یـان صحیـح دانسـته اسـت. یانـش را راو کـرده و راو گـزارش یـاد  187/2( از ایـن 

کرده اند. فان اهل سّنت، این را یاد 
ّ
1. چندین تن از مؤل

164/8

)236(

257 غلّو ورزیدن در بارۀ فضیلت های عثمان



که در فتح الباری بشـرح صحیح البخاری  که ابن َحَجر بدان اسـتناد نموده _ چنان  سـخنی 

گرفـت تـا  ی مصلحـت مـردم را در نظـر  کار خلیفـه را توجیـه نمی سـازد: »و )ص160( گذشـت _ 

یابنـد ... .« زیـرا ایـن مصلحـت اّدعایـی در زمـان پیامبـر؟ص؟ نیـز مـورد نظـر بـود؛ اّمـا  نمـاز را در

کـه برتر از آن  کـه مصلحـت تشـریع را رعایـت فرمود  آن حضـرت؟ص؟ آن را در نظـر نگرفـت، چـرا 

گـر دگرگون  بـود. پـس ایـن رأی در برابـر سـّنت ثابـت، همچـون اجتهـاد در مقابـل نـص اسـت. ا

یم، دیگـر اسـالم را  ک را بـا آرای افـراد جایـز بشـمار سـاختن احـکام و برنهاده هـای شـریعت پـا

ی و صالحدیـد مـروان نیسـت و هـر دو بدعتـی  سـتونی نمی ماَنـد. پـس تفاوتـی میـان رفتـار و

کـه سـزاوار  کسـی  نوپدیـد هسـتند؛ هرچنـد مـروان رفتـار زشـت دیگـری را در دشـنام دهی بـه 

دشـنام نیسـت، بـدان افزود.

کار نوپدیـد خلیفـه. اّمـا دیگـر خلفـای خانـدان امّیـه؛ در  ایـن بـود خالصـۀ سـخن در بـارۀ 

را دشـنام   _ اهلل علیـه  صلـوات   _ امیرالمؤمنیـن علـی  برفـراز منبرهـا، موالمـان  خطبه هـای خویـش 

گـرد آنـان پراکنـده  می دادنـد و لعـن می نمودنـد؛ پـس مـردم در مجلـس ایشـان نمی نشسـتند و از 

گفتـار زشـت  کـه بـه آن  می شـدند. از ایـن روی، خطبـه را پیـش انداختنـد تـا مـردم ناچـار شـوند 

گـوش فرادهنـد، هرچنـد آن را جایـز نمی شـمردند؛ زیـرا ایـن سـخن صحیـح رسـیده از رسـول 

گوید، همانا مرا  که علی را دشـنام  َمه را دریافته بودند: »هر 
َ
خدا؟ص؟ از طریق ابن عّباس و اّم  َسـل

دشنام گفته؛ و هر که مرا دشنام دهد، هرآینه خدای تعالی را دشنام داده است.«1

گــزارش نموده انــد  کتاب هــای صحیــح از طریــق ابوســعید ُخــْدری  پیشــوایان صاحــب 

کــه مــروان روز عیــد منبــر را بیــرون آورد و پیــش از نمــاز بــه خطبــه پرداخــت. مــردی برخاســت 

گفــت: »ای مــروان! بــا ســّنت مخالفــت نمــودی؛ منبــر را در روز عیــد بیــرون آوردی، حــال آن  و 

کــه بــا  گــزاردی، در حالــی  کــه در روز عیــد آن را بیــرون نمی آوردنــد. نیــز خطبــه را پیــش از نمــاز 

کــه تــرک شــده اســت.« ابوســعید  کاری بــود  گفــت: »ایــن  خطبــه آغــاز نمی کردنــد.« مــروان 

1. المستدرک علی الّصحیحین )121/3 ]130/3[(. طریق ها و مأخذهای این روایت خواهد آمد.
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کــه بــر عهــده اش  گویــد: »]هرچنــد مــروان بــه ســخن آن مــرد اعتنــا نکــرد،[ اّمــا آن مــرد آن چــه را 

کاری بــس زشــت و ناپذیرفتنــی را  کــه  کــه فرمــود: ›هــر  بــود، انجــام داد. از رســول خــدا شــنیدم 

کــه نتوانــد، بایــد  کنــد؛ و هــر  ببینــد و بتوانــد آن را بــه دســت خویــش تغییــر دهــد، بایــد چنیــن 

کــه بــه زبانــش نیــز نتوانــد، بایــد بــا دل خــود چنیــن ســازد؛ و ایــن  کنــد؛ و هــر  بــه زبانــش چنیــن 

فروترین رتبۀ ایمان است.‹«

کــه  در عبــارت شــافعی )کتــاب األّم ]235/1[( از طریــق عیــاض بــن عبــداهلل آمــده اســت 

گفــت: »مــروان کســی را در پــی مــن و مــردی دیگــر _ ابوســعید نــام وی را بــرده  ابوســعید ُخــْدری 

گــردد. او را بــه  اســت _ فرســتاد و مــا را آورد تــا بــه نمــازگاه رســید. پــس پیــش رفــت تــا بــر منبــر فــراز 

ســوی خــود کشــیدم؛ گفــت: ›ای ابوســعید! آن چــه تــو می دانــی، دیگــر ترک شــده اســت.‹ ســه بار 

بانــگ بــرآوردم و گفتــم: ›بــه خــدا ســوگند! کاری انجــام نمی دهیــد، مگــر آن کــه بدتــر از آن چیــزی 

کــه مــن ]از ســّنت پیامبــر[ می دانــم.  اســت 

کـم مدینـه بـود، در  کـه حا در عبـارت بخـاری در الّصحیـح چنیـن اسـت: »همـراه مـروان 

ت 
ْ
روز قربـان یـا ِفطـر بیـرون شـدم و چـون بـه نمـازگاه رسـیدیم، منبـری را دیـدم که کثیر بـن َصل

سـاخته بـود. مـروان خواسـت تـا پیـش از نمازگـزاردن بـر آن فراز شـود. جامۀ او را کشـیدم؛ او نیز 

مـرا کشـید و بـر منبـر رفـت و پیـش از نمـاز بـه خطبـه پرداخـت. بـه او گفتـم: ›بـه خـدا سـوگند! 

سـّنت را دگرگـون کردیـد.‹ گفـت: ›ای ابوسـعید! آن چـه تـو می دانـی، دیگـر گذشـت.‹ گفتم: 

›بـه خـدا سـوگند! آن چـه مـن می دانـم، بهتـر اسـت از آن چـه نمی دانـم.‹ مـروان گفـت: ›مردم 
پـس از نمـاز بـرای خطبـۀ مـا نمی نشسـتند؛ پـس مـن آن را پیـش از نمـاز قـرار دادم.‹«1

کـردن بـا نمـاز چه شـد؟‹  کـه ابوسـعید گفـت: »گفتـم: ›پـس آغـاز  در عبـارت دیگـر آمـده 

مـروان گفـت: ›نـه؛ ای ابوسـعید! آن چـه تـو می دانـی، دیگـر گذشـت.‹ سـه بـار گفتـم: ›چنین 

سـنن  العیدیـن[؛  صـالة  کتـاب   ،286/2[  242/1 مسـلم:  صحیـح  ]326/1[؛  بخـاری: 111/2  صحیـح  بـه:  بنگریـد   .1
ابـی داود: 178/1 ]296/1[؛ سـنن ابن ماجـه: 386/1 ]406/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 297/3؛ مسـند احمد: 

10/3 و 20 و 52 و 54 و 92 ]381/3 و 397 و 452 و 456 و 518[؛ بدائـع الصنائـع: 276/1�
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کـه جانـم بـه دسـت او اسـت، شـما چیـزی بهتـر از آن چـه مـن می دانم،  نیسـت؛ سـوگند بـه آن 

انجـام نمی دهیـد.‹«

ـی: 86/5( گویـد: »بنی امّیـه پیـش انداختـن خطبـه بـر نمـاز را بار نخسـت 
ّ
ابن   َحـْزم )الُمحل

آنـان را وامی نهنـد و در  کـه مـردم چـون نمـاز بگزارنـد،  کردنـد و چنیـن بهانـه آوردنـد  پدیـدار 

لعـن  را  ابی طالـب؟ضر؟  بـن  علـی  ایشـان  کـه  بـود  ی  رو آن  از  ایـن  نمی یابنـد.  حضـور  خطبـه 

می کردنـد و مسـلمانان می گریختنـد و حـق هـم داشـتند، چـه رسـد بـه این کـه نشسـتن پـس از 

نماز برای خطبه، واجب نبود!«

گفتـه اسـت: »بنی امّیـه خطبـه را بـر نمـاز پیـش  ملـک العلمـاء )بدائـع الّصنائـع: 276/1( 

کـه جایـز نبـود، لـب می گشـودند و مـردم  انداختنـد؛ زیـرا آنـان در خطبـۀ خویـش بـه سـخنی 

بـرای شـنیدن آن، پـس از نمـاز نمی نشسـتند. پـس خطبـه را پیـش از نماز خواندند تـا مردم آن 

را بشـنوند.« سرخسـی )المبسـوط: 37/2( نیـز همیـن سـخن را آورده اسـت.

کـه  کار بـدان سـبب بـود  کـه ایـن  گویـد: »گفته انـد  سـندی )شـرح سـنن ابن ماجـه: 386/1( 

کـه دشـنامش جایـز نیسـت. پـس مـردم هنـگام  کسـی را دشـنام می دادنـد  ایشـان در خطبـه 

کنـده می شـدند تـا آن را نشـنوند؛ و او خطبـه را پیـش انداخـت تـا آن را  خطبـۀ پـس از نمـاز پرا

گـوش مـردم برسـاَند.« بـه 

کتـاب االیمـان[  گویـد: »در صحیـح مسـلم ]100/1،  )نیـل األوطـار: 363/3 ]335/3[(  شـوکانی 

گزارنـدۀ خطبـۀ روز عیـد پیـش  کـه نخسـتین  از روایـت طـارق بـن شـهاب، از ابوسـعید آمـده 

کار را انجـام داد؛ و ایـن را قاضـی  یـه نخسـت بـار ایـن  کـه معاو گفته انـد  از نمـاز، مـروان بـود. 

کرده اسـت. شـافعی1 آن را از ابن عّباس  با این عبارت، روایت نموده اسـت:  گزارش  عیاض 

یـه ]بـه مدینـه[ آمـد، خطبـه را پیش انداخـت.‹ عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 284/3[ آن  ›چـون معاو

کتاب األّم )208/1 ]235/1[( از طریق عبداهلل بن یزید خطمی آورده و شاید حدیث ابن عّباس در جایی  1. وی آن را در 
دیگر از کتاب وی آمده باشـد.
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کـه در عیـد، خطبـه را قبـل از نمـاز  کسـی  را از ُزْهـری بـا ایـن عبـارت آورده اسـت: ›نخسـتین 

یـاد  کار را انجـام داد، ز کـه  ایـن  کسـی  گفتـه شـده اسـت: نخسـتین  یـه بـود. و  قـرار داد، معاو

کـرده اسـت. ابن  ُمنـذر  گـزارش  یـه بـود.‹ ایـن را قاضـی نیـز  در بصـره بـه هنـگام خالفـت معاو

گفتـه  یـاد در بصـره بـود؛ و  کار، ز کـه نخسـتین انجـام دهنـدۀ ایـن  از ابن سـیرین روایـت نمـوده 

 اسـت: ›میـان ایـن دو روایـت و خبـر مربـوط بـه مـروان، ناسـازگاری نیسـت؛ زیـرا هـم مـروان 

یافت که نخسـت  یـه بودنـد. پـس می تـوان از ایـن سـه خبـر چنین در یـاد کارگـزاران معاو و هـم ز

گرفتند.‹« کارگزارانـش پـی او را  کار را انجـام داد و آن گاه،  یـه ایـن  معاو

کرده اسـت؛  که هر یک از این سـه تن بدعت آورده و جامۀ رسـوایی بر تن  تردید نیسـت 

کـه آنـان را بر تغییر سـّنت گسـتاخ نمود و سـپس  اّمـا همـۀ ایـن پیامدهـا بـر عهـدۀ کسـی اسـت 

ایشـان بـر همـان اسـاس بنـا را بـاال بردنـد و بـا سـّنت های مصطفـی، حّتـی نمـاز، بـازی کردند. 

َکیسـان آورده اسـت: »ابن زبیـر را دیـدم  شـافعی )کتـاب األّم: 208/1 ]235/1[( از طریـق وهـب بـن 

گفـت: ›همـۀ سـّنت های رسـول خـدا؟ص؟ دگرگـون  کـه پیـش از نمـاز، خطبـه خوانـد و سـپس 

گشت، حّتی نماز!‹«

کار یـک چیز اسـت، در دیگر امویـان دو چیز  گـر مایـۀ نکوهـش خلیفـه در ایـن  بنابرایـن، ا

اینـان  پـس  امیرالمؤمنیـن.  بـه  دشـنام گویی  نهـادن  بدعـت  و  سـّنت؛  بـا  مخالفـت  اسـت: 

کـم می گـذاری؟« مـن از این سـه  مصـداق آن َمَثـل رایجنـد: »هـم خرمـای بـد می فروشـی و هـم 

کـه بدعـت آوردنـد؛ زیرا دیگر کارهایشـان نیز با همیـن روش همخوانی  تـن در شـگفت نیسـتم 

گناهان فراوان همۀ وجودشان  که بی بندوباری و پرده دری با جانشان درآمیخته و  دارد؛ چرا 

گـر همۀ سـّنت را دگرگون کنند. نیـز از مروان در  را لبریـز سـاخته؛ پـس از آنـان شـگفت نیسـت ا

گفـت: »آن چـه تـو می دانـی، وانهـاده شـد.« یـا  کـه شـادمانانه بـه ابوسـعید  شـگفت نمی شـوم 

گفـت: »آن چـه تـو می دانـی، از میـان رفـت.« و هم مایۀ شـگفتی نیسـت که خطبۀ برنهاده شـده 

آموختـن  »بـرای  گفته انـد:  آن  در بـارۀ  کـه  _ همـان خطبـه ای  کسـازی دل هـا  پا و  موعظـه  بـرای 
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کـه در بدائـع  گشـته اسـت.« چنـان  بایسـته های روز عیـد و انـدرز و بزرگداشـت یـاد خـدا واجـب 

الصنائع )276/1( آمده _ را به چیزی تبدیل کردند که در شـریعت، از همۀ کارها ممنوع تر اسـت: 

دشنام گویی به امیرالمؤمنین، نخستین مسلمان، حامی سرسخت دین، امام معصوم، آن که 

ک، به تصریح قـرآن؛ و همتـای گرانمایـۀ بزرگ تر  بـه نـّص قـرآن عزیـز، مطّهـر اسـت؛ جـان پیامبر پـا

]= قرآن[ در حدیث ثقلین، که درود خداوند بر او باد!

کـه سـّنت خـدا و رسـولش را دگرگـون سـاخت؛  شـاید از خلیفـه نیـز در شـگفت نشـوید 

کـه از صفـات و خوی هایـش حکایـت می کنـد،  ی را  یـخ زندگـی و سـیرۀ و کـه تار پـس از آن 

ی زمیـن برکنـده شـده  کـه از رو بررسـید. آری؛ او و آنـان از یـک درخـت بودنـد؛ درختـی ]پلیـد[ 

یشـه و اصلـی نـدارد. و ر

گران هـوا و هوس ها  کـه همـۀ اینـان و دیگـر سـودا اّمـا مایـۀ شـگفتی بسـیار از کسـی اسـت 

کـه همچـون ایشـانند، عـادل می دانـد؛ زیـرا همـه از صحابه انـد  گرایش هـا ]ی انحرافـی[ را   و 

کـه در شـماری از باب های فقهی،  و تمـام صحابـه نـزد اینـان عـادل هسـتند! شـگفت بارتر آن 

بـه سـخن و رفتـار اینـان احتجـاج می شـود! آری؛ َشـن بـا طبقه سـازگاری نمـود ]و در و تخته با 
هم جور شدند[.1

12. رأی خلیفه در بارۀ قصاص و دیه

کـه ابن شـاس  کـرده  بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 33/8( از طریـق ُزْهـری بـا ذکـر سـند روایـت 

ی بـه قتلـش فرمـان  کشـت. او را نـزد عثمـان؟ضر؟ بردنـد و و جذامـی مـردی از نبطیـان شـام را 

کشـتن این  گفتند و او را از  ی سـخن  گروهی از اصحاب رسـول خدا؟ص؟ با و داد. زبیر؟ضر؟ و 

مـرد بازداشـتند. پـس عثمـان دیـۀ آن نبطـی را هـزار دینـار قـرار داد.

کـرده اسـت. نیـز بیهقـی از طریـق ُزْهری،  ایـن را شـافعی )کتـاب األّم: 293/7 ]321/7[( یـاد 

کــه از قّصــه ای برگرفتــه شــده اســت. َشــن نــام مــردی اســت و طبقــه نــام زنــی. بنگریــد بــه:  1. ایــن مثلــی اســت رایــج 
)غ.(  .321/2 میدانــی:  مجمع األمثــال 
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کشـت. او را نزد  که مردی مسـلمان، مردی از ذّمیان را به عمد  از سـالم، از ابن عمر؟ضر؟ آورده 

ی سـخت و سـنگین  همچـون  ی آن مـرد را نکشـت، بلکـه دیـه را بـر و عثمـان؟ضر؟ آوردنـد و و

دیۀ مسـلمان قـرار داد.

ک )الّدیـات: ص76( گویـد: »َحَکـم گزارش کرده که این کسـان برآنند که  ابوعاصـم ضّحـا

کشـت: عمـر بـن عبدالعزیـز، ابراهیـم، ابـان بـن عثمـان بـن  کافـر می تـوان  مسـلمان را بـه ازای 

کـه دیـۀ ذّمـی را همچـون دیـۀ مسـلمان می داننـد، عثمان  َعّفـان، و عبـداهلل. از جملـۀ کسـانی 

بن َعّفان است.«

کـه خلیفـه می خواسـت آن مسـلمان را بـه  گاه از ایـن اسـت  گویـد: شـگفتی مـن  امینـی 

کافر را همچون مسـلمان قرار داد! نه این پشـتوانه ای  که دیۀ  گاه از این  کافری بُکشـد؛ و  ازای 

کـه کسـی چـون زبیر با  از دلیـل دارد و نـه آن بـا سـّنتی همـراه اسـت. ایـن چـه خلیفـه ای اسـت 

آن رفتـار و باطـن معـروف و شـناخته شـده، او را از رأیـش در زمینـۀ خون هـا برمی گرداَنـد و از 

فتوایـش بـازش مـی دارد؟ اّمـا دیگـر بـار خلیفه فتوایی می دهـد که همچون فتوای نخسـتش از 

بـازش داشـتند، سـکوت  از رأی نخسـتش  کـه  گـروه  و آن  زبیـر  بـار  ایـن  و  سـّنت دور اسـت 

کـه بـار  می ورزنـد و بـه حفـظ جـان آن مسـلمان بسـنده می کننـد و خوشایندشـان نمی افتـد 

دیگر با خلیفه مخالفت ورزند!

کـه مسـلمان بـه ازای  کـه روایت هـای صریـح از پیامبـر داللـت دارد  ایـن در حالـی اسـت 

کنـون برخی از آن  کافـر کشـته نمی شـود و دیـۀ ذّمـی اهـل کتـاب، نصف دیۀ مسـلمان اسـت. ا

یـم: سـخنان را در هـر دو زمینـه می آور

موضوع نخست؛ در این زمینه آمده است:

گفتـم: ›آیـا نـزد شـما دانشـی  1. از ابو ُجَحیفـه نقـل شـده اسـت: »بـه علـی بـن ابی طالـب 

کـه نـزد مـردم نباشـد؟‹ گفـت: ›نـه؛ بـه خـدا سـوگند! نـزد مـا چیـزی نیسـت جـز همـان  هسـت 

یافتـی از قـرآن یـا آن چـه را در ایـن  کـه نـزد مـردم اسـت؛ جـز ایـن کـه خداونـد بـه مـردی فهـم و در
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نامـه اسـت، عطـا فرمایـد. در این نامه هم سـخنان رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ دیـه آمده و هم این 

کـه مسـلمان بـه ازای کافـر کشـته نمی شـود.‹« فرمـان 

ی  کشـته نمی شـود.« سـپس و کافری  در عبارت شـافعی چنین اسـت: »مؤمنی به ازای 

گفتـه اسـت: »هیـچ مؤمنـی، خـواه بنـده و خـواه آزاد و خـواه زن، هرگـز و در هیـچ حالـت بـه 

گشـاده زبان باشـد  کـه ایمـان را وصـف ]و آشـکار[ نمایـد، خـواه  کشـته نشـود. هـر  کافـری   ازای 

گـر کافـری را بکشـد، او  کـه ایمانـش را بـه اشـاره برسـاَند، و نمـاز بخوانـد، ا و خـواه گنگـی عاقـل 

ی را از مال خویش بپردازد؛ خواه کافران بسـیاری  را قصـاص نکننـد و در هـر حـال، بایـد دیـۀ و

ی کشـته باشـد و خـواه  کافـری را بـرای سـتاندن مالـی از و را کشـته باشـد و خـواه انـدک، خـواه 

گر  بـرای غیـر از مـال. در هیـچ حـال، جایـز نیسـت که مؤمنـی را به ازای کافری بکشـند، حّتی ا

کـه راه را بـر کافـر گرفتـه اسـت؛ و خدا داناتر اسـت!« آن مؤمـن راهزنـی باشـد 

ـــه: 145/2  ـــنن ابن ماج ـــی: 190/2؛ س ـــنن دارم ـــاری: 78/10 ]2534/6[؛ س ـــح بخ ـــه: صحی ـــد ب بنگری

]887/2[؛ الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف نســـائی: 23/8 ]220/4[؛ الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف بیهقـــی: 28/8؛ ســـنن 

ـــافعی: 33/6 و 92 ]38/6 و 105[؛  ـــاب األّم ش کت ـــد: 79/1 ]128/1[؛  ـــند احم ـــذی: 169/1 ]17/4[؛ مس ِترِم

أحـــکام القـــرآن جّصـــاص: 165/1 ]142/1[؛ اإلعتبـــار تألیـــف ابن  حـــاِزم: ص190 ]ص453[؛ تفســـیر ابن کثیـــر: 

کشـــته نمی شـــود؛ زیـــرا  کافـــر  کـــه مســـلمان بـــه ازای  کثریـــت بـــر آننـــد  گویـــد: »ا 210/1� ابن کثیـــر 

کـــه رســـول خـــدا؟ص؟ فرمـــود: ›مســـلمان بـــه ازای  در صحیـــح بخـــاری، از علـــی روایـــت شـــده 

کـــه بـــا ایـــن نســـازد، صحیـــح نیســـت. اّمـــا  یلـــی  کشـــته نمی شـــود.‹ و هـــر حدیـــث و تأو کافـــر 

ــورۀ مائـــده  ــرا آیـــۀ سـ ــود؛ زیـ کشـــته می شـ ــر  کافـ ــه ازای  کـــه مســـلمان بـ ــر آن اســـت  ــه بـ ابوحنیفـ

گیر است.« فرا

ی از آیـۀ سـورۀ مائـده، ایـن سـخن خـدای تعالـی اسـت: »و در آن  گویـد: مقصـود و امینـی 

گـوش  گـوش بـه  کـه جـان در برابـر جـان و چشـم بـه چشـم و بینـی بـه بینـی و   )تـورات( بـر آنـان نوشـتیم 

و دنـدان بـه دنـدان و زخمهـا را ]بـه برابـرش[ قصـاص اسـت�« ]مائـده/45[ بـر ایـن اجتهادگـر در برابـر 
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کـه عمـوم آیـه مانـع از تخصیـص آیـه نمی شـود1؛  م، پوشـیده مانـده 
ّ
 نص هـای صحیـح مسـل

کـه سرآمدشـان  و خـود ابوحنیفـه نیـز آن را چندیـن تخصیـص زده اسـت. بسـیاری از فقیهـان 

ی )کتـاب األّم: 295/7  ی پاسـخ داده انـد. و امـام شـافعی اسـت، بـه ایـن اسـتدالل سسـت و

گوید: ]325/7[( ضمن مناظره ای با یکی از یاران ابوحنیفه 

گفته ات: “این آیه عاّم است”، بر تو حّجت  »گفتیم: ›ما نمی خواهیم با چیزی بیش از 

گانـه و یـک حکـم ]یعنی: “و زخمهـا را ]به  کـه در ایـن آیـه 5 حکـم جدا یـم. تـو اّدعـا نمـودی  آور

کـه پـس از حکـم اول اسـت  برابـرش[ قصـاص اسـت”[ وجـود دارد. سـپس بـا تمـام احکامـی 

گـوش و دنـدان بـه دنـدان”[ مخالفـت  گـوش بـه  ]یعنـی: “چشـم بـه چشـم و بینـی بـه بینـی و 

نمـودی و نیـز بـا جامـع بـودن حکـم پنجـم ]یعنـی: “جـان در برابـر جـان”[ و ششـم ]یعنـی: “و 

کـه بنـده ای را  کـردی: آزادی  زخمهـا را ]در برابـرش[ قصـاص اسـت.”[ در دو جـا مخالفـت 

ی، به ازای چشـم زن  کـه زنـی را بـه قتـل رسـاَند. پـس اّدعـا نمـودی کـه چشـم و بکشـد و مـردی 

گـوش زن  ی، بـه ازای  گـوش و ی، بـه ازای بینـی زن و بنـده نیسـت؛  و بنـده نیسـت؛ بینـی و

ی،  ی، بـه ازای دنـدان زن و بنـده نیسـت؛ نـه همـۀ جراحت هـای و و بنـده نیسـت؛ دنـدان و

]بلکـه برخـی از آن هـا[ بـه ازای جراحت هـای زن و بنـده اسـت. پـس ]در نقـض مبانـی خـود[ 

در آغـاز بـه نقـض آن چـه نخسـت اّدعـای پذیـرش آن را نمـودی ]= عمـوم آیۀ النفـس بالنفس[ 

پرداختـی و در برخـی مـوارد بـا آن مخالفـت و در برخـی با آن موافقت نمودی. پس اّدعا کردی 

کشـته نگـردد؛  گـر مـردی بنـده اش یـا پسـرش یـا ذّمـِی پنـاه یافتـه را بکشـد، بـه ازای آن هـا  کـه ا

کـه همـۀ ایـن جان هـا محترمنـد!‹« حـال آن 

ی می کنـم.«  کـه از ابوحنیفـه دفـاع می نمـود، گفـت: »مـن در ایـن مـورد از روایتـی پیـرو آن 

گویـد:[ گفتیـم: »آیـا آن روایـت بـا قـرآن مخالـف اسـت؟« گفـت: »نـه.« گفتیـم: »پس  ]شـافعی 

کـه تـو تأویـل نمـودی. چـرا بـر پایـۀ تأویـل خویـش ]= عمـوم آیـه[،  مفهـوم قـرآن چیـزی نیسـت 

1. در متـن، »أّن عمـوم اآلیـة ال یأباهـا عـن التخصیـص« آمده که تعبیر، قدری مسـامحه دارد و ترجمه بر پایۀ مقصود مؤلف 
گرفت. )ن.( صورت 
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کـه همـۀ ایـن  گـذار؛  گفـت: »او را وا میـان مـوارد احـکام خـدا فـرق نهـادی؟« یکـی از حاضـران 

گردنگیـر او اسـت!« ی وارد اسـت و  اشـکال ها و نقدهـا بـر و

کــه بــه  کــس  کــه خداونــد؟زع؟ فرمایــد: ›و هــر  گفــت: »آیــۀ دیگــر ایــن اســت  مدافــع ابوحنیفــه 

ســتم کشــته شــود، بــرای ولــّی او تســّلطی قــرار داده ایــم؛ پــس نبایــد در کشــتن زیــاده روی کند�‹ ]اســراء/33[ 

ی می توانــد قاتلــش را بکشــد.«  کشــته شــود، ولــّی و کــس بــه ســتم  کــه هــر  و ایــن داللــت دارد 

آقایــش،  کــه  بنــده ای  پــدرش،  کــه  فرزنــدی  در بــارۀ  ســخن  همیــن  »پــس  گفتنــد:  او   بــه 

گفــت: »مــن از  کــه مســلمانی او را بکشــد، بــه خــود تــو بازمی گــردد!« آن مــرد  و پناه یافتــه ای 

گریز دارم.« همۀ این ها راه 

]شـافعی گویـد:[ بـه او گفتـم: »راه گریـزت را بازگـوی!« گفت: »خداوند _ تبـارک و تعالی _ چون 

گفتیم: »آیا اگر  خون را به ولّی سـپرد، خود آن پدر ولّی اسـت و او را نرسـد که خودش را بکشـد.« 

آن کشـته شـده دارای پسـری بالـغ باشـد، پدربزرگـش را از والیـت بیـرون می بـری و بـرای نـوه حـق 

کشـتن وی را قـرار می دهـی؟« گفـت: »مـن چنیـن نکنـم.« گفتـم: »پـس پـدر را بـه سـبب قتـل، از 

والیـت بیـرون نمی سـازی؟« گفـت: »نـه.« گفتـم: »پـس چـه گویـی در بـارۀ پسـرعموی مـردی کـه 

گـر او را نمی کشـت، از وی میـراث می ُبرد. و نیز  وی را بکشـد و خـودش ولـّی او باشـد، چنـان کـه ا

آن مـرد پسـرعموی دیگـری بـا ارتباطـی دورتر داشـته باشـد. آیا جایز می شـماری که ایـن دورتر، آن 

نزدیک تـر را قصـاص کنـد؟« گفـت: »آری.« گفتیـم: »از کجـا؛ حال آن که ایـن نزدیک تر، ولّی او 

اسـت کـه او را کشـته اسـت؟« گفـت: »او بـا قتـل، از والیـت بیـرون مـی رود.« گفتیـم: »پس قاتل 

گفتیـم: »پـس چـرا پـدر را از والیـت بیـرون  گفـت: »آری.«  بـا قتـل، از والیـت بیـرون می گـردد؟« 

حدیـث  از  پـدر،  »در بـارۀ  گفـت:  می کنـی؟«  بیرونـش  ارث َبـری  از  کـه  آن  حـال   نمی سـازی، 

گفتـی،  بـه خـالف آن چـه  را  تـو  گفتیـم: »پـس حدیـث و سـّنت،  و سـّنت پیـروی می کنـم.« 

گفتیـم: »پـس اجمـاع تـو را بـه  کـرده ام.«  گفـت: »در آن، از اجمـاع پیـروی  رهنمـون می شـود.« 

گـر آقایـی بنـده اش را بکشـد و آن بنـده  خـالف آن چـه از قـرآن تأویـل نمـودی، ره می نمایـد. ا
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دارای پسـری آزاد باشـد، آیا قاتل از والیت بیرون می شـود و آن پسـر می تواند آقایش را بکشـد؟« 

کشـته،  کـه مسـلمانی او را  گفتـم: »آیـا ذّمـِی پنـاه یافتـه  گفـت: »نـه؛ بـه اجمـاع چنیـن اسـت.« 

پسـرش می توانـد آن مسـلمان را بکشـد؟« گفـت: »نـه؛ بـه اجماع چنین اسـت.« گفتـم: »آیا این 

کـه در  گفتیـم: »پـس اجمـاع تـو را ره می نمایـد  گفـت: »نـه.«  اجمـاع بـه خـالف قـرآن اسـت؟« 

تأویـل کتـاب خداونـد؟زع؟ بـه خطـا رفتـه ای.« و نیز به او گفتیم: »هیچ کس با تو هم رأی نیسـت 

کـه آقـا بـه ازای بنـده اش کشـته نمی شـود، مگـر ایـن کـه بـر آن باشـد کـه آزاد بـه ازای بـرده و مؤمن 

کـه بـه  کشـته نگـردد. پـس چگونـه اجمـاع آنـان را حّجـت سـاختی، حـال آن  کافـر نیـز  بـه ازای 

اّدعای تو، آنان در اصل عقیدۀ خویش بر خطا رفته اند؟ و خداوند داناتر است!«

2. از قیـس بـن عبـاد نقـل شـده اسـت: »مـن و اشـتر نـزد علـی رفتیـم و گفتیـم: ›آیـا رسـول 

گاه نکرده باشـد؟‹ گفت: ›نه؛ مگر  کـه همـۀ مـردم را از آن آ گاه نمـود  خـدا؟ص؟ تـو را از چیـزی آ

کـه در آن چنیـن بـود: ›مؤمنـی بـه  آن چـه در ایـن نامـۀ مـن اسـت.‹ سـپس نامـه ای بیـرون آورد 

کـه بـه موجـب پیمانـی در پنـاه او  کشـته نمی شـود و نیـز مسـلمان بـه ازای ذّمـی  کافـری  ازای 

کشـته نگردد.‹« اسـت، 

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابوعاصـم )الّدیـات: ص27(؛ احمـد )المسـند: 

 24/8 الکبـرٰی:  )الّسـنن  نسـائی  ]180/4[(؛   249/2 )الّسـنن:  ابـوداوود  196[(؛  و   191/1[  122 و   119/1

]220/4[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 29/8 و 194(؛ جّصـاص )أحـکام القـرآن: 65/1 ]142/1[(؛ ابن  حـاِزم 

گفته اسـت:  کرده و  )اإلعتبار: ص189 ]ص451[(. نیز شـوکانی )نیل األوطار: 152/7 ]10/7[( آن را یاد 

کافـر حربـی، بـه  کشـته نمی شـود. اّمـا در بـارۀ  کافـر  کـه مسـلمان بـه ازای  »ایـن داللـت می کنـد 

کافـر ذّمـی؛ اکثریـت  کـرده اسـت. و اّمـا  گـزارش  کـه البحـر الرائـق  اجمـاع چنیـن اسـت؛ چنـان 

کافـر بـر وی صـدق می کنـد. شـعبی و نخعـی و ابوحنیفـه   دانشـوران بـر ایـن عقیده انـد، زیـرا نـام 

و اصحاب وی بر آنند که مسـلمان به ازای کافر کشـته می شـود.« سـپس وی به تفصیل در بارۀ 

دلیل های ایشان سخن گفته و با نیکوترین بیان، آن را باطل ساخته است. بدان بنگرید!
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3. از عایشـه نقـل شـده اسـت: »در دسـتۀ شمشـیر رسـول خـدا؟ص؟ دو نامـه قـرار داشـت 

کشـته نمی شـود و نیـز مسـلمان بـه  کافـری  کـه در یکـی نوشـته شـده بـود: ›مسـلمانی بـه ازای 

کشته نگردد.‹« که به موجب پیمانی در پناه او است،  ازای ذّمی 

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: ابوعاصـم )الّدیـات: ص27(؛ بیهقی )الّسـنن 

الکبرٰی: 30/8(�

4. از َمْعَقـل بـن َیسـار، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »مؤمنـی بـه ازای 

کـه بـه موجـب پیمانـی در پنـاه او اسـت،  کافـری کشـته نمی شـود و نیـز مسـلمان بـه ازای ذّمـی 

کشـته نگـردد. و مسـلمانان در برابـر دیگـران یکپارچه انـد و خون هایشـان بـا هـم برابـر اسـت.«

کرده است. آن را بیهقی )الّسنن الکبرٰی: 30/8( با ذکر سند روایت 

5. از ابن عّبـاس بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایت شـده اسـت: »مؤمنی به ازای کافری 

کـه بـه موجـب پیمانـی در پنـاه او اسـت، کشـته  کشـته نمی شـود و نیـز مسـلمان بـه ازای ذّمـی 

نگردد.«

کرده است. آن را ابن ماجه )الّسنن: 145/2 ]888/2[( با ذکر سند روایت 

6. از عمـرو بـن شـعیب، از پـدرش، از جـّدش عبـداهلل بن عمرو بن عـاص، به نحو مرفوع 

کشته نمی شود.« کافر  )= از پیامبر(  روایت شده است: »مسلمان به ازای 

در عبـارت احمـد چنیـن اسـت: »مؤمنـی بـه ازای کافری کشـته نمی شـود و نیز مسـلمان 

کـه بـه موجـب پیمانـی در پناه او اسـت، کشـته نگردد.« بـه ازای ذّمـی 

ص51(؛  )الّدیـات:  ک  ضّحـا ابوعاصـم  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

 169/1 )الّسـنن:  ِترِمـذی  ]426/2[(؛   211/2 )المسـند:  احمـد  ]181/4[(؛   249/2 )الّسـنن:  ابـوداوود 

بـا   )]142/1[  169/1 القـرآن:  )أحـکام  جّصـاص  ]888/2[(؛   145/2 )الّسـنن:  ابن ماجـه  ]18/4[(؛ 

یـان  یانـش را راو کـرده و راو عبـارت احمـد. شـوکانی )نیـل األوطـار: 150/7 ]10/7[( از ایـن خبـر یـاد 
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خبـر صحیـح شـمرده و در همـان )152/7 ]11/7[( گفتـه اسـت: »ایـن روایـت در نهایت درسـتی 

اسـت و از هیـچ یـک از صحابـه، خبـر صحیحـی جز این ]در این زمینه[ نرسـیده، مگر آن چه 

کـه در چنیـن مـوردی فرمـان قصـاص نوشـت و سـپس در نامـه ای دیگر  از عمـر روایـت نمودیـم 
نگاشـت: ›او را نکشـید؛ بلکـه در بنـدش افکنیـد!‹«1

7. از عمـران بـن ُحَصیـن، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »مؤمنـی بـه 

کشـته نمی شـود.« کافـری  ازای 

یخ نویسـاِن نبردهـای  گویـد: »ایـن را از شـماری از تار شـافعی )کتـاب األّم: 33/6 ]38/6[( 

کـه ایـن سـخن در خطبـۀ رسـول  پیامبـر شـنیدم و از برخـی از ایشـان نیـز بـه مـن خبـر رسـیده 

خـدا؟ص؟ در روز فتـح مّکـه بیـان گشـت: ›مؤمنـی به ازای کافری کشـته نمی شـود.‹ نیـز از عمران 

کـه او هـم چنیـن سـخنی را از رسـول خـدا؟ص؟ نقـل نمـوده  بـن ُحَصیـن؟ضر؟ بـه مـن خبـر رسـیده 

اسـت. همچنین مسـلم بن خالد، از ابن ابی حسـین، از مجاهد و عطاء و _ به گمانم: _ طاووس 

و حسـن روایـت کرده انـد کـه رسـول خـدا؟ص؟ در خطبـۀ سـال فتـح مّکـه فرمـود: ›مؤمنـی بـه ازای 

کشـته نمی شـود.‹« کافـری 

گفتـه  گفتـه: شـافعی؟حر؟  کـرده و  بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 29/8( آن را بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ در  گیـر اسـت  یخ نویسـان نبردهـای پیامبـر فرا اسـت: »ایـن مطلـب نـزد تار

ی روایتـی مسـند از حدیـث عمرو بن شـعیب و  خطبـۀ روز فتـح مّکـه آن را بـر زبـان راْنـد.« نیـز  و

حدیث عمران بن ُحَصین در این زمینه آورده است.

گفته اسـت:  که شـافعی  کرده و نقل نموده  شـوکانی )نیل األوطار: 153/7 ]12/7[( از آن یاد 

کشته نمی شود.‹  کافر  که فرمود: ›مسلمان به ازای  گفتۀ پیامبر؟ص؟ در روز فتح مّکه  »سبب 

مّکـه بدیـن  فتـح  روز  ی در  گویـد: ›خطبـۀ و األّم ]321/7[(  )کتـاب  کـه شـافعی  همـان اسـت 

ی پیمان داشـتند، کشـته بودند. پـس آن حضرت؟ص؟  کـه با و سـبب بـود کـه خزاعـه کافـری را 

گاه نبوده است. که خلیفه به حکم این مسأله آ کتاب )133/6 و 134( آوردیم  1. در همین 
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گـر چنیـن بـود کـه مسـلمانی را بـه ازای کافـری بکشـم، او را بـه ازای ایـن  در خطبـه اش فرمود:“ا

مقتـول می کشـتم.” و فرمود:“مؤمنـی بـه ازای کافـری کشـته نمی شـود.”‹ ... .«

8 . از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »مؤمنی به ازای 

کـه بـه موجـب پیمانـی در پنـاه او اسـت،  کافـری کشـته نمی شـود و نیـز مسـلمان بـه ازای ذّمـی 

کشـته نگردد.«

کرده است. آن را جّصاص )أحکام القرآن: 165/1 ]142/1[( با ذکر سند روایت 

و اّما دستۀ دوم آن روایات؛ از این قبیل است:

کـه رسـول خـدا؟ص؟ حکـم فرمـود  از عمـرو بـن شـعیب، از پـدرش، از جـّدش نقـل شـده 

کتـاب، یعنـی یهودیـان و مسـیحیان، نیمـی از دیـۀ مسـلمانان باشـد. )سـنن  کـه دیـۀ اهـل دو 

تألیـف نسـائی: 45/8 ]235/4[( الکبـرٰی  الّسـنن  ابن ماجـه: 142/2 ]883/2[؛ 

در عبـارت ابـوداوود )الّسـنن: 251/2 ]184/4[( چنیـن اسـت: »بهـای دیـه در روزگار رسـول 

کتـاب نیـم دیـۀ مسـلمانان بـود. ایـن ادامـه داشـت  خـدا 800 دینـار یـا 8000 درهـم؛ و دیـۀ اهـل 

گـران شـده  کنـون شـتر  گفـت: ›ا کـه عمـر بـه خالفـت رسـید و بـه خطبـه برخاسـت و  گاه  تـا آن 

کـه می خواهند به جای شـتر، بهای  اسـت.‹ پـس عمـر آن را بـرای دارنـدگان زر ]یعنـی کسـانی 

آن را بپردازنـد[، هـزار دینـار قـرار داد ... .«

کافـر ذّمـی نیـم  در عبـارت دیگـر از ابـوداوود )الّسـنن: 257/2 ]194/4[( آمـده اسـت: »دیـۀ 

دیۀ ]مسلمان[ آزاد است.«

کافر نیِم دیۀ مسـلمان  ک )الّدیات: ص51( چنین اسـت: »دیۀ  در عبارت ابوعاصم ضّحا

اسـت؛ و مسـلمان به ازای کافر کشـته نمی شود.«

ــۀ  ــارۀ دی گفتــه اســت: »در ب ــی )شــرح ســنن ابن ماجــه: 142/2( در ذیــل ایــن حدیــث  خّطاب

ــاران  ــا ی ــد. اّم ــر همیــن باورن ــک و احمــد ب ــر از ایــن نیســت؛ و ماِل کتــاب ســخنی معتبرت اهــل 
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ابوحنیفــه آن را همچــون دیــۀ مســلمان می داننــد. شــافعی آن را یــک ســوم دیــۀ مســلمان 

کــه  یــم  کــه بــه ایــن حدیــث اســتناد ورز دانســته اســت. اّمــا ســخن درســت همیــن اســت 

ســندش نیــز ایــرادی نــدارد.«

نسـائی )الّسـنن الکبـرٰی: 45/8 ]235/4[( از طریـق عبـداهلل بـن عمـر ]و ابن عـاص[1 بـه نحـو 

کافر نیِم دیۀ مؤمن اسـت.« آن را ِترِمذی )الّسـنن:  کرده اسـت: »دیۀ  مرفوع )= از پیامبر(  روایت 

کرده اسـت. 169/1 ]18/4[( نیـز بـا ذکر سـند روایت 

کــه فقیهــان مذاهــب  کثریــت دانشــوران  ایــن اســت ســّنت رســول خــدا؟ص؟ و بــاور ا

کــه  گردانــده  ی  گــون بــر همیــن عقیده انــد؛ اّمــا ابوحنیفــه در هــر دو مســأله از ایــن ســّنت رو گونا

از  قــرآن اســت. شــماری  فقــه  و  کوتاهــی اش در فهــم ســّنت و شــناخت حدیــث  نشــانگر 

ی در هــر دو زمینــه را آورده و باطــل شــمرده و بــه تفصیــل  برجســتگان مذاهــب، دلیل هــای و

گفته انــد. در ایــن جــا ســخن امــام شــافعی )کتــاب األّم: 291/7 ]320/7[(  در بطــالن آن ســخن 

گفتــه و ســودهای بســیار فراهــم آورده  گســتردگی ســخن  کــه در ایــن زمینــه بــه  بســنده اســت 

است. پس بدان بنگرید!

صحیـح،  حدیث هـای  آن  ی  یـارو رو نخسـت،  مسـألۀ  در  ابوحنیفـه  اعتمـاد  بیشـینۀ 

کـه داَرُقْطنـی ]الّسـنن: 135/3[ و ابن  حـاِزم  حدیـث مرسـل از عبدالّرحمـان بـن بیلمانـی اسـت 

الکبـرٰی:  )الّسـنن  بیهقـی  شـمرده اند.  ضعیـف  را  آن  دو،  آن  جـز  و  ]ص452[(  ص189  )اإلعتبـار: 

کـرده و همۀ  30/8( نیـز بابـی بـه بیـان ضعـف ایـن خبـر اختصـاص داده و طریق هـای آن را یاد 

آن ها را نادرست دانسته است.

13. رأی خلیفه در بارۀ قراءت

گویـد: »عمـر؟ضر؟ در رکعـت نخسـت نمـاز مغـرب،  ملـک العلمـاء )بدائـع الّصنائـع: 111/1( 

قـراءت را وانهـاد و آن را در رکعـت آخـر بـه صـدای بلنـد قضـا نمـود. عثمـان؟ضر؟ نیـز قـراءت را 

1. افزایش از اصل دو مأخذ است.)غ.(
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کـرد و سـپس آن را بـه صـدای بلنـد در دو رکعـت دیگـر  در دو رکعـت نخسـت نمـاز عشـا تـرک 

قضا نمـود.«

کـه عمـر؟ضر؟ قـراءت را در رکعتـی  گفتـه اسـت: »روایـت شـده  کتـاب: 172/1(  همـو )همیـن 

کـه  شـده  روایـت  نیـز  کـرد.  قضـا  بلنـد  صـدای  بـه  سـوم  رکعـت  در  و  وانهـاد  مغـرب  نمـاز  از 

کـرد و سـپس بـه صـدای بلنـد در دو  عثمـان؟ضر؟ قـراءت سـوره را در دو رکعـت نخسـت تـرک 

رکعـت دیگـر قضـا نمـود.«

امینـی گویـد: آن چـه ایـن دو خلیفـه انجـام دادند، از دو سـوی با سـّنت مخالف اسـت؛ 

کافـی دانسـتن رکعـت بـدون قـراءت و دیگـری تکـرار سـورۀ حمـد در رکعـت دیگـر یـا دو  یکـی 

کـه هـم سـورۀ اصلـی و هـم سـورۀ قضاشـده را خواندنـد. ایـن هـر دو از سـّنت  رکعـت دیگـر 

کفایـت نکنـد. اّمـا در جهـت  کـه دارای ایـن دو ویژگـی باشـد،  ثابـت بیـرون هسـتند و نمـازی 

یـم: نخسـت؛ برخـی از روایت هـای رسـیده در ایـن زمینـه را می آور

1. از ُعبـادة بـن صامـت، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »نمـاز نیسـت 

کـه سـورۀ حمـد و افـزون بـر آن را قـراءت نکنـد.« کسـی را 

کـه سـورۀ حمـد را قـراءت نکنـد،  کسـی را  در عبـارت دیگـر چنیـن اسـت: »نمـاز نیسـت 

خـواه امـام جماعـت باشـد و خـواه نباشـد.«

که سورۀ حمد را قراءت نکند، او را نماز نباشد.« گونه است: »هر  در عبارت دارمی این 

کتـاب الصـالة[؛  بنگریـد بـه: صحیـح بخـاری: 302/1 ]263/1[؛ صحیـح مسـلم: 155/1 ]375/1، 
سـنن  ابی داوود: 131/1 ]217/1[؛ سـنن ِترِمذی: 34/1 و 41 ]25/2[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف نسـائی: 137/2 

و 138 ]316/1[؛ سـنن دارمـی: 283/1؛ سـنن ابن ماجـه: 276/1 ]273/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 

ـی 
ّ
کتـاب األّم: 93/1 ]107/1[؛ الُمحل 38/2 و 61 و 164؛ مسـند احمـد: 314/5 و 321 ]427/6 و 439[؛ 

تألیـف ابن   َحـْزم: 236/3؛ مصابیـح الّسـنه تألیـف َبَغـوی: 57/1 ]319/1[ _ ضمـن صحیـح شـمردن آن _ ؛ 

المدّونة الکبرٰی: 70/1 ]67/1[�
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کـه در نمـازش  2. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »کسـی را 

سـورۀ حمـد را نخواَنـد، نمـاز نیسـت؛ و ایـن نمـاز ناقـص اسـت، ناقـص، ناقـص؛ و نمـازی 

کامـل.« اسـت نا

در عبارتـی دیگـر چنیـن اسـت: »هر که نمازی بگزارد و سـورۀ حمـد را در آن نخواند، این 

کامل.« نماز ناقص اسـت، ناقص، ناقص؛ و نمازی اسـت نا

کـه در آن سـورۀ حمـد قـراءت  گونـه آمـده اسـت: »هـر نمـازی  در عبـارت شـافعی ایـن 

اسـت ... .« ناقـص  نشـود، 

کـه در آن سـورۀ حمد قراءت نشـود، ناقص  در عبـارت احمـد چنیـن اسـت: »هـر نمـازی 

اسـت، ناقص، ناقص.«

کتـاب األّم شـافعی: 93/1 ]107/1[؛  بنگریـد بـه: مسـند احمـد: 241/2 و 285 ]479/2 و 555[؛ 

-375/1[ و 156   155/1 ]68/1[؛ صحیـح مسـلم:   70/1 الکبـرٰی:  المدّونـة  ]84/1[؛   81/1 ماِلـک:  موّطـأ 

کتـاب الصـالة[؛ سـنن  ابـی داوود: 130/1 ]216/1[؛ سـنن ابن ماجـه: 277/1 ]273/1[؛ سـنن ِترِمـذی:   ،377

 42/1 ]121/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 135/2 ]283/6[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 38/2 

و 39 و 40 و 159 و 167؛ مصابیح الّسّنه: 57/1 ]319/1[�

ی فرمـان داد تـا بیـرون شـود و نـدا دهـد:  کـه پیامبـر؟ص؟ بـه و 3. از ابوهریـره نقـل شـده 

»نماز نیست مگر با قراءت سورۀ حمد و افزون بر آن.«

آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: احمـد )المسـند: 428/2 ]163/3[(؛ ِترِمـذی 

)الّسـنن: 42/1 ]121/2[(؛ ابـوداوود )الّسـنن: 130/1 ]216/1[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 37/2 و 59(؛ 

ی گویـد: »ایـن حدیث صحیح اسـت  کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 239/1 ]365/1[(. و حا

ـردی بـر چهره نـدارد.«
َ
گ و 

کـه نمـاز بگـزارد  از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »هـر  بـه نحـو مرفـوع )=  از عایشـه،   .4 

و سورۀ حمد را در آن قراءت نکند، نمازش ناقص است.«
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 205/7[  275 و   142/6 )المسـند:  احمـد  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را   آن 

و 391[(؛ ابن ماجـه )الّسـنن: 277/1 ]274/1[(. نیـز در کنـز العّمـال )95/4 و 96 ]437/7 و 438[( از 

طریـق ایـن کسـان آمـده اسـت: عایشـه، ابن عمـر، علـی، ابوامامـه بـه نقـل از احمـد، ابن ماجه، 

ابن  ِحّبـان:  صحیـح  تقریـب  فـی  ]اإلحسـان  ابن  ِحّبـان  خطیـب،   ،  ]167/2 الکبـرٰی:  ]الّسـنن  بیهقـی 

کر، و ابن  َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء الّرجـال: 284/6[� 84/5[ ، ابن عسـا

5. از ابوسـعید ُخـْدری، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »نمـاز نیسـت 

کـه در هـر رکعـت از نمـاز واجـب شـبانه روز یـا جـز آن، سـورۀ حمـد و سـوره ای دیگـر  کسـی را 

کنز العّمال: 95/5 ]437/7[( نخواند.« )سنن ِترِمذی: 32/1 ]3/2[؛ سنن ابن ماجه: 277/1 ]274/1[؛ 

کـه سـورۀ حمـد و آن  6. از ابوسـعید نقـل شـده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ مـا را فرمـان داد 

کنیـم.« گـردد، قـراءت  چـه را میّسـر 

)الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 60/2؛ سـنن  ابـی داوود: 130/1 ]216/1[؛ تیسـیر الوصـول إلـی جامـع 

صول: 223/2 ]272/2[(
ُ
األ

 7. از ابو َقتـاده نقـل شـده اسـت: »همانـا پیامبـر؟ص؟ در دو رکعـت نخسـت از نمـاز ظهـر 

و عصر، سورۀ حمد و سوره ای دیگر؛ و در دو رکعت آخر، تنها سورۀ حمد را قراءت می نمود.«

در عبـارت مسـلم و ابـوداوود آمـده اسـت: »پیامبـر بـا مـا نمـاز می گـزارد و در دو رکعـت 

نخسـت از ظهر و عصر، سـورۀ حمد و دو سـوره ]برای هر رکعت، سـوره ای[ قراءت می فرمود.«

کتـاب الصـالة[؛  بنگریـد بـه: صحیـح بخـاری: 55/2 ]270/1[؛ صحیـح مسـلم: 177/1 ]420/1، 

 166 و   165/2 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]212/1[؛   128/1 ابـی داوود:  سـنن   296/1؛  دارمـی:  سـنن 

193؛  و   66 و   63 و   59/2 بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]271/1[؛   275/1 ابن ماجـه:  سـنن  ]336/1[؛ 

آن. شـمردن  صحیـح  ضمـن   ]321/1[  57/1 الّسـّنه:  مصابیـح 

در   _ دارم  یـاد  بـه  نمـاز  در  را  »دو سـکوت  اسـت:  نقـل شـده  ُجْنـَدب  بـن  َسـُمَرة  از   . 8

که امام  گاه  عبارت دیگر چنین اسـت: دو سـکوت را از رسـول خدا؟ص؟ به یاد دارم _ یکی آن 
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گویـد تـا هنـگام قـراءت؛ و دیگـری چـون از سـورۀ حمـد و سـورۀ دیگـر فراغـت  جماعـت تکبیـر 

یابـد و در آسـتانۀ رکـوع باشـد.«

سـنن  283/1؛  دارمـی:  سـنن  ]31/2[؛   34/1 ِترِمـذی:  سـنن  ]206/1[؛   124/1 ابـی داوود:  )سـنن  

کم:  ابن ماجـه: 278/1 ]275/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 196/2؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

صـول: 229/2 ]279/2[(
ُ
215/1 ]335/1[؛ مصابیـح الّسـّنه: 56/1 ]318/1[؛ تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

9. از ِرفاعـة بـن رافـع نقـل شـده اسـت: »مـردی بـرای نمـاز بـه مسـجد آمد و نزدیک رسـول 

فرمـود:  او  بـه  پیامبـر؟ص؟  داد.  سـالم  را  پیامبـر؟ص؟  و  آمـد  سـپس  ایسـتاد.  نمـاز  بـه  خـدا؟ص؟ 

بـار پیـش نمـاز  ی بازگشـت و همچـون  زیـرا نمـاز ننهـادی.‹ و بـار بخـوان؛  را دیگـر  ›نمـازت 

گفـت: ›ای  گـزارد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›نمـازت را دیگـر بـار بخـوان؛ زیـرا نمـاز ننهـادی.‹ مـرد 

ی نمـودی، تکبیـر  گـزارم.‹ فرمـود: ›چـون بـه قبلـه رو کـه چگونـه نمـاز  رسـول خـدا! مـرا بیامـوز 

کـه خـدا خواسـته ]از قـرآن[ قـراءت کـن. پـس آن گاه که  گـوی و سـپس سـورۀ حمـد و مقـداری 

بـه رکـوع رفتـی، دو کـف دسـتت را بـر زانویـت بگـذار و در خـم شـدنت آرام و قرار گیر و پشـتت 

گـردان و سـرت را چنـان  گـردان. سـپس چـون برخاسـتی، سـتون فقراتـت را راسـت  کشـیده  را 

کـه سـجده نمـودی، در سـجده ات  گاه  بازگـردد. آن  بـه مفصل هـا  کـه اسـتخوان ها  آور  فـراز 

کار را بـرای هـر رکـوع  گیـر و چـون برخاسـتی، بـر ران راسـتت بنشـین. آن گاه، همیـن   آرام و قـرار 

و سجده انجام ده تا آرام یابی.«

گونـه پایـان بخشـی، آن را بـه  در عبـارت احمـد چنیـن اسـت: »پـس چـون نمـازت را ایـن 

گزاری، آن را ناقص ساخته ای.« کم  که از نمازت  گزارده ای؛ و هر یک از این ها را  تمام 

)سـنن  ابـی داوود: 137/1 ]227/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 345/2؛ مسـند احمـد: 340/4 

 242 و   241/1 کـم:  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  ]110/1[؛   88/1 شـافعی:  األّم  کتـاب  ]449/5[؛ 

)256/3 ابن   َحـْزم:  تألیـف  ـی 
ّ
الُمحل 369[؛  و   368/1[

کتـاب الصـالة[( نیز  بخـاری )الّصحیـح: 314/1 ]263/1[( و مسـلم )الّصحیـح: 117/1 ]378/1، 

176/8
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هماننـد آن را از طریـق ابوهریـره آورده انـد. بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 37/2 و 62 و 122( هـم آن را از 

مسـلم و بخـاری نقـل نموده اسـت.

کـه ظرفـی ]بـرای  10. از وائـل بـن حجـر نقـل شـده اسـت: »در حضـور پیامبـر؟ص؟ بـودم 

ی  وضـو[ آوردند ... پـس در محـراب درون شـد و مـردم از فراپشـت و سـوی راسـت و چـپ و

ی اللـۀ گوش هایـش فـراز آورد و سـپس دسـت  صـف بسـتند. آن گاه، دو دسـتش را تـا رو بـه رو

ی سـینه اش نهـاد. آن گاه، قـراءت را آغـاز نمـود و سـورۀ حمـد  راسـتش را بـر دسـت چـپ، رو

کـه افـراد  گفـت؛ چنـدان  را بـا صـدای بلنـد خوانـد. چـون از سـورۀ حمـد فراغـت یافـت، آمیـن 

پشـت سـر شـنیدند. سـپس سـوره ای دیگر قراءت نمود و آن گاه، دو دسـتش را برای تکبیر فراز 

ی اللـۀ گوش هایـش قـرار گرفـت. پـس بـه رکـوع رفـت و دو دسـتش را بـر زانوانـش  بـرد تـا رو بـه رو

کارهـا را انجـام داد.« )مجمـع  الّزوائـد: 134/2( نهـاد ... آن گاه، در هـر چهـار رکعـت نمـاز همیـن 

کـه گفـت: »آیـا نماز رسـول خدا را به شـما نشـان  11. از عبدالّرحمـان بـن ابـزی نقـل شـده 

گفتیـم: »چـرا.« پـس برخاسـت و تکبیـر داد و بـه قـراءت پرداخـت. آن گاه، بـه رکـوع  ندهـم؟« 

کـه هـر اندامـی جـای خـود را یافـت. سـپس  رفـت و دو دسـتش را بـر زانوانـش قـرار داد؛ چنـدان 

کـه هـر انـدام در جـای خـود قـرار گرفـت. پـس به سـجده رفت، به  قامـت افراشـت، بـه گونـه ای 

کـه هـر انـدام در جـای خـود قـرار گرفت. آن گاه، برخاسـت، به گونه ای که هـر اندام در  گونـه ای 

جـای خـود قـرار گرفـت. پـس سـجده نمـود، به گونـه ای که هر انـدام در جای خود قـرار گرفت. 

آن گاه، برخاسـت و در رکعـت دوم، همـان کارهـای رکعت نخسـت را انجـام داد. پس گفت: 

»نماز رسول خدا چنین است.«

کـرده و َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد:  آن را احمـد )المسـند: 407/3 ]412/4[( بـا ذکـر سـند روایـت 

یانـش ثقـه هسـتند.« گفتـه اسـت: »راو کـرده و  130/2( از آن یـاد 

گفــت:  12. از عبدالّرحمــان بــن غنــم نقــل شــده اســت: »ابومالــک اشــعری بــه مردمــش 

ی صــف بســتیم. او تکبیــر  ــا شــما بگــزارم.‹ مــا فراپشــت و ــا نمــاز پیامبــر؟ص؟ را ب ــد ت ›برخیزی
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کنــار او شــنیدند. ســپس تکبیــر  کــه افــراد  گــزارد و ســپس ســورۀ حمــد را قــراءت نمــود؛ چنــدان 

کار را در همــۀ نمــازش  ــن  ــس ای گفــت. پ ــر  ــوع نهــاد. آن گاه، ســر برداشــت و تکبی گفــت و رک

انجــام داد.«

شکل مفّصل با عبارت احمد

گـردآورد و گفـت: »ای جماعـت اشـعریان! گردآییـد و زنـان  ابومالـک اشـعری مردمـش را 

گـزارد، به شـما بیاموزم.«  کـه در مدینـه بـا ما  یـد تـا نمـاز پیامبـر؟ص؟ را  و فرزندانتـان را نیـز گردآور

سـاخت  وضـو  او  آن گاه،  گردآوردنـد.  نیـز  را  فرزندانشـان  و  زنـان  و  گردآمدنـد  ایشـان   پـس 

و چگونگی وضو را به ایشـان نشـان داد و آب وضو را به همۀ جاهای وضو رسـاند. چون سـایه 

کـودکان در پـی  برگشـت و شکسـت، برخاسـت و اذان داد. مـردان در نزدیک تریـن صـف، 

ایشـان، و زنان فراپشـت آنان صف بسـتند. پس نماز را برپای نمود و پیش رفت و دو دسـتش 

را فراز آورد و تکبیر داد. آن گاه، سـورۀ حمد و سـوره ای دیگر را با صدای آهسـته قراءت نمود. 

گفـت:  گفـت: »سـبحان اهلل و بحمـده.« آن گاه،  گفـت و رکـوع نهـاد و سـه بـار  سـپس تکبیـر 

»سـمع اهلل لمـن حمـده.« و قامـت راسـت نمـود. پـس تکبیـر داد و بـه سـجده افتـاد. سـپس 

گفـت و سـر برداشـت و دیگـر بـار تکبیـر زد و سـجده نمـود و بـاز هـم تکبیـر داد و بـر پـای  تکبیـر 

برخاسـت. پـس در رکعـت نخسـت شـش تکبیـر داد و چـون بـرای رکعـت دوم برخاسـت، بـاز 

ی نمود و گفـت: »تکبیرم را در  تکبیـر گفـت. آن گاه کـه نمـازش را بـه پایـان بـرد، بـه مردمـش رو

کـه در سـاعتی  کـه ایـن نمـاز رسـول خـدا؟ص؟ اسـت  یـد؛  یـد و رکـوع و سـجودم را بیاموز یـاد دار

همانند همین هنگام از روز، با ما می گزارد.«

]470/6[(؛   343/5 )المسـند:  احمـد  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

کـه در کنـز العّمـال )221/4 ]162/8[( آمـده اسـت.  عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 63/2[؛ عقیلـی، چنـان 

کرده است. نیز َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 130/2( از آن یاد 

یـه و ابن فضیـل و ابوسـفیان از ابونضـره، از سـعید، از پیامبـر؟ع؟  13. ابوحنیفـه و ابومعاو

177/8
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که در هر رکعِت نماز واجب شـبانه روز و جز آن، سـورۀ حمد و سـوره ای  آورده اند: »نماز کسـی 

دیگـر نخواَنـد، پذیرفته نیسـت.« )أحکام القـرآن جّصاص: 23/1 ]22/1[(

کـه پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر قـراءت را بـا سـورۀ الحمـد  14. از انـس بـن ماِلـک نقـل شـده 

هلل رب العالمیـن آغـاز می کردنـد. )کتـاب األّم شـافعی: 93/1 ]107/1[(

15. از علـی بـن ابی طالـب نقـل شـده اسـت: »سـّنت این اسـت که امـام جماعت در دو 

کـه پشـت  رکعـت نخسـت از نمـاز ظهـر، سـورۀ حمـد و سـوره ای دیگـر را آهسـته بخواَنـد و آنـان 

کننـد. نیـز در هـر رکعـت از دو رکعـت  گـوش سـپارند و در دل خـود قـراءت  سـر او هسـتند، 

کنـد. در نمـاز عصـر نیـز چنیـن  دیگـر، سـورۀ حمـد بخواَنـد و از خـدا آمـرزش جویـد و او را یـاد 

انجـام دهـد.«

که در کنز العّمال )251/4  گزارش نموده، چنان  آن را با همین عبارت، سیوطی از بیهقی 

ی  ]284/8[( آمده است. در الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی )168/2( عبارت آن چنین است: »و

امام  فراپشت  عصر،  و  ظهر  نماز  نخست  رکعت  دو  در  که  می کرد  تشویق  یا  می داد  فرمان 

سورۀ حمد و سوره ای دیگر؛ و در دو رکعت دیگر، سورۀ حمد قراءت شود.« نزدیک به همین 

کرده است. کم )المستدرک علی الّصحیحین: 239/1 ]365/1[( با ذکر سند روایت  عبارت را حا

16. از عایشـه نقـل شـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ نمـاز را بـا تکبیـر و قـراءت سـورۀ الحمـد هلل 

رب العالمین آغاز می کرد.«

کتـاب الصـالة[؛ سـنن  ابـی داوود: 125/2 ]208/1[؛  بنگریـد بـه: صحیـح مسـلم: 142/1 ]449/1، 

سنن ابن ماجه: 271/1 ]267/1[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 113/2�

17. از ابوهریـره نقـل شـده اسـت: »در هـر نمـازی قـراءت هسـت. پـس آن چـه را رسـول 

خـدا؟ص؟ بـه مـا شـنوانید ]= بلنـد خوانـد[، مـا نیـز بـه شـما می شـنوانیم؛ و آن چـه را از مـا پنهـان 

یم.« در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »در  سـاخت ]= آهسـته خوانـد[، مـا هـم از شـما پنهـان سـاز

هـر نمـاز قراءتی اسـت.«
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)مسـند احمـد: 348/2 ]24/3[؛ صحیـح مسـلم: 116/1 ]377/1، کتـاب الصـالة[؛ سـنن  ابـی داوود: 

127/1 ]211/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 163/2 ]334/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 40/2 از 

صـول: 228/2 ]271/2[(
ُ
مسـلم؛ همـان: 61/2 از بخـاری؛ تیسـیرالوصول إلـی جامـع األ

18. از ابوهریـره نقـل شـده اسـت: »همانـا پیامبـر؟ص؟ قـراءت را بـا سـورۀ الحمـد هلل رب 

آغـاز می نمـود.« العالمیـن 

نیـز دارمـی  کـرده اسـت.  بـا ذکـر سـند روایـت  )الّسـنن: 271/1 ]267/1[(  ابن ماجـه  را  ایـن 

)الّسـنن: 283/1( از طریق انس بن ماِلک، با قدری افزایش؛ و همچنین نسـائی )الّسـنن الکبرٰی: 

کرده انـد. 133/2 ]314/1[(؛ و شـافعی )کتـاب األّم: 93/1 ]107/1[( آن را بـا ذکـر سـند روایـت 

19. از عمـرو بـن شـعیب، از پـدرش، از جـّدش عبـداهلل بـن عمـرو بـن عـاص، بـه نحـو 

که سـورۀ حمد در آن قراءت نگردد، پس  مرفوع )= از پیامبر(  روایت شـده اسـت: »هر نمازی 

گونـه اسـت، با  ناقـص اسـت، پـس ناقـص اسـت، پـس ناقـص.« در عبـارت احمـد نیـز همیـن 

کـه در بـار دوم و سـوم بـه جـای لفـظ »فـاء« ]= پـس[ »ثـّم« آمـده اسـت. ایـن تفـاوت 

 415/2[  215 و   204/2 )المسـند:  احمـد  کرده انـد:  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  کسـان  ایـن  را  آن 

و 433[(؛ ابن ماجه )الّسنن: 278/1 ]274/1[(�

20. ابـوداوود )الّسـنن: 119/1 ]198/1[( از طریـق علـی بـن ابی طالب؟ضر؟ با ذکر سـند روایت 

کـه چـون رسـول خـدا؟ص؟ بـه نمـاز می ایسـتاد، تکبیـر مـی داد و دو دسـتش را بـه مـوازات  کـرده 

ی پایـان می یافـت و می خواسـت بـه رکـوع رود،  شـانه هایش بـاال مـی آورد. نیـز چـون قـراءت و

]هماننـد[1 آن را انجـام مـی داد.

کـه  21. ابوحمیـد سـاعدی _ وی در میـان ده تـن از صحابـۀ رسـول خـدا؟ص؟ قـرار داشـت 

گفـت: »مـن بیـش از همـۀ شـما بـه نمـاز رسـول خـدا؟ص؟  ابو َقتـاده یکـی از ایشـان بـوده اسـت _ 

گاهـم. وی چـون بـه نمـاز برمی خاسـت، دو دسـتش را فـراز مـی آوْرد، تـا به موازات شـانه هایش  آ

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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برسـد. سـپس تکبیر می داد، چندان که هر اسـتخوان در جای خود آرام گیرد. پس قراءت را به 

جـای مـی آورد و آن گاه، تکبیـر می گفـت و دو دسـتش را فـراز مـی آوْرد، تـا به موازات شـانه هایش 

برسـد. سـپس رکوع می نهاد.« وی پس از بیان چگونگی رکوع و دو سـجده، گفته اسـت: »پس 

در رکعـت دیگـر نیـز هماننـد آن را انجـام می داد.«

 ]280/1[  283/1 ابن ماجـــه:  ســـنن  313/1؛  دارمـــی:  ســـنن  ]194/1[؛   116/1 ابـــی داوود:   )ســـنن  

ــّنه: 54/1  ــح الّسـ ــرٰی تألیـــف بیهقـــی: 72/2؛ مصابیـ ــنن الکبـ ــرده _ ؛ الّسـ کـ ــاد  ــی از آن را یـ ــه بخشـ کـ  _ 

)]309/1[

22. از جابر بن عبداهلل نقل شـده اسـت: »در دو رکعت نخسـت، سـورۀ حمد و سـوره  ای 

حدیـث  چنیـن  »مـا  گفـت:  نیـز  گـردد.«  قـراءت  حمـد  سـورۀ  دیگـر،  رکعـت  دو  در  و  دیگـر؛ 

کـه نمـازی نباشـد، مگـر بـا سـورۀ حمـد و افـزون بـر آن.« عبـارت َطَبرانـی چنیـن  می نمودیـم 

کـه در دو رکعـت نخسـت، سـورۀ حمـد و سـوره ای  اسـت: »سـّنت قـراءت در نمـاز ایـن اسـت 

دیگر؛ و در دو رکعت دیگر، سورۀ حمد خوانده شود.«

کننـده بـر همیـن  گفتـه اسـت: »روایـت داللـت  ی  )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 63/2( و

مطلـب از علـی بـن ابی طالـب و عبـداهلل بـن مسـعود و عایشـه نیـز بـرای مـا نقل گشـته اسـت.« 

کـه در کنـز العّمـال )209/4 و 250 ]109/8 و 281[( یـاد شـده، ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف:  نیـز چنـان 

گشـته،  کـه در مجمـع  الّزوائـد )115/2( یـاد  کـرده و نیـز آن سـان  271/1[ آن را بـا ذکـر سـند روایـت 

کـرده اسـت. َطَبرانـی بـا همـان عبـارت ذکـر شـده، آن را روایـت 

کـه رکعتی نمـاز بگزارد و سـورۀ حمد را در  23. از جابـر بـن عبـداهلل نقـل شـده اسـت: »هـر 

که پشت سر امام جماعت باشد.« آن قراءت نکند، نماز نگزارده؛ مگر آن 

)سـنن ِترِمـذی: 42/2 ]123/5[ _ ضمـن صحیـح شـمردن آن _ ؛ موّطـأ ماِلـک: 80/1 ]84/1[؛ 

المدّونـة الکبـرٰی تألیـف ماِلـک: 70/1 ]68/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 160/2؛ تیسـیرالوصول إلـی 

صـول: 223/2 ]272/2[(
ُ
األ جامـع 
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24. از عبـداهلل بـن عمـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایت شـده اسـت: »هـر که نمازی 

واجـب یـا بـرای تسـبیح خداونـد ]= مسـتحب[ بگـزارد، بایـد سـورۀ حمـد و ]آیه هایـی از[ قـرآن 

را همـراه آن قـراءت کنـد. و هـر کـس نمـاز بگـزارد و در آن قـراءت نکند، نمازش ناقص اسـت، 

ناقـص، ناقص.«

کـه در کنـز العّمال )96/4 ]442/7[( یاد شـده، عبدالـّرّزاق ]المصّنف: 133/2[ آن را با  چنـان 

ذکر سـند روایت کرده و حسـن شـمرده اسـت.

25. از ابوهریـره، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »پذیرفتـه نیسـت نماز 

کـه در آن، سـورۀ حمـد را قـراءت نکند.« کسـی 

که آن را صحیح شـمرده، آمده اسـت: »نماز مردی  در عبارت داَرُقْطنی ]الّسـنن: 322/1[ 

که سـورۀ حمد را در آن قراءت نکند، پذیرفته نیسـت.« در عبارت احمد ]المسـند: 77/6[ نیز 

کـه سـورۀ حمـد در آن قـراءت نشـود، پذیرفته نگـردد.« )کنز العّمـال: 96/4  آمـده اسـت: »نمـازی 

]442/7 و 443[ بـه نقـل از گروهـی از حافظان(

26. از ابوالـدرداء نقـل شـده اسـت: »مـن در دو رکعـت نخسـت از نمـاز ظهـر و عصـر و 

عشـا، در هـر رکعـت، سـورۀ حمـد و سـوره ای دیگـر می خوانـم؛ و در رکعـت پایانی نمـاز مغرب، 

سـورۀ حمـد قـراءت می نمایـم.« )کنـز العّمـال: 207/4 ]110/8[(

27. از حسـین بـن عرفطـه، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »چـون بـه 

ل هو  �ن ��� _ تـا پایـان آن _ �ت م. الحمد هلل ر�جّ العالم�ی نمـاز برخاسـتی، بگـو: ›�جسم اهلل الّرحم�ن الّر��ی

اهلل احد ... _ تا انتهایش _ .‹«

کـــه در کنـــز العّمـــال )96/4 ]442/7[( آمـــده، آن را داَرُقْطنـــی1 بـــا ذکـــر ســـند روایـــت  چنـــان 

کرده است.

1. مـا آن را بـا ایـن سـند در سـنن داَرُقْطنـی نیافتیـم؛ گرچـه بـا ایـن مضمـون، بـا سـندهای فـراوان دیگـر، روایاتـی آورده اسـت. 
بنگریـد بـه: سـنن داَرُقْطنـی: 317/1-323.)غ.(
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حمـد  سـورۀ  قـراءت  بـا  مگـر  مگـزار،  نمـاز  »هرگـز  اسـت:  شـده  نقـل  ابن عّبـاس  از   .28

و سوره ای دیگر؛ و قراءت سورۀ حمد را در هر رکعت وامگذار.«

کـه در کنـز العّمـال )208/4 ]114/8[( آمـده، آن را عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 94/2[ بـا ذکر  چنـان 

کرده اسـت. سـند روایت 

29. از ابن ســـیرین نقـــل شـــده اســـت: »ابن مســـعود در دو رکعـــت نخســـت از نمـــاز ظهـــر 

و عصـــر، در هـــر رکعـــت، ســـورۀ حمـــد و ســـوره ای دیگـــر؛ و در دو رکعـــت دیگـــر، ســـورۀ حمـــد 

ــود.« ــراءت می نمـ قـ

یانش ثقه هسـتند؛  گفته اسـت: »راو کرده و  َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 117/2( از این خبر یاد 

جز این که ابن سـیرین، خود، از ابن مسـعود حدیث نشـنیده اسـت.«

یـد بـن ثابـت نقـل شـده اسـت: »قـراءت سـّنت اسـت؛ بـه رأی خویـش، بـا سـّنت  30. از ز

مخالفـت نکـن!«

کـه در مجمـع  الّزوائـد )115/2( آمـده، َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر ]133/5[( آن را بـا ذکـر  چنـان 

کـرده اسـت. سـند روایـت 

ایـن بـود سـّنت پیامبـر اسـالم در قـراءت سـورۀ حمـد در هـر رکعـت نمازهـای واجـب و 

کنـون متن آن ها را یـاد می کنیم: مسـتحب. فتـوای پیشـوایان مذاهـب نیـز بر همین اسـت که ا

رأی شافعی

گویـد: »رسـول خـدا؟ص؟ چنین سـّنت نهاد  پیشـوای شـافعیان )کتـاب األّم: 93/1 ]107/1[( 

گر نمازگزار  کـه نمازخـوان در هـر نماز، سـورۀ حمد را قراءت نماید. این سـّنت داللـت دارد که ا

ی واجب است.« کند، خواندن حمد بر و می تواند سورۀ حمد را نیکو قراءت 

گـزارد،  کـه نمـاز  گفتـه اسـت: »پـس بـر هـر  ی شـماری از روایـات را یـاد نمـوده و  سـپس و

کنـد  کـه در هـر رکعـت، سـورۀ حمـد را قـراءت  خـواه تنهـا و خـواه بـه جماعـت، واجـب اسـت 
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گـر یـک حـرف از آن را بـه فراموشـی یـا سـهو بینـدازد، آن رکعـت را  و جـز آن کفایتـش ننمایـد؛ و ا

کـه آن را کامل  گـذارد، نگویند  گـر کسـی یـک حـرف از سـورۀ حمد را وا اعتبـاری نیسـت؛ زیـرا ا

کرده اسـت.« قـراءت 

گفتـه اسـت:  کـه قـراءت را بلـد نیسـت،  کسـی  همـو )همـان: 89/1 ]102/1-103[( در بـارۀ 

کمتـر از آن را نیکـو توانـد خوانـد، او را  گـر قـراءت هفـت آیـه را بـه درسـتی بلـد نباشـد و  »پـس ا

کنـد، خـواه هفـت  کـه همـۀ آن چـه را نیکـو می توانـد بخوانـد، قـراءت  کفایـت نکنـد، مگـر ایـن 

کـه در آن، هفت آیه به  گـر کمتـر از آن را قـراءت نمایـد، باید رکعتـی را  آیـه باشـد یـا کمتـر. پـس ا

گـر می توانـد هفـت آیـه را بـه نیکی بخوانـد _ دیگر بار به جـای آورد.« صـورت کامـل نخوانـده _ ا

گر امام جماعت شـود یا  و نیـز گفتـه اسـت: »هـر کـه کمتـر از هفـت آیـه را نیکو می خوانـد، ا

تنهـا نمازگـزارد، بایـد برخـی از آیـات را تکـرار نمایـد تـا هفـت یا هشـت آیـه را قراءت کرده باشـد. 

گـر ]چنیـن نکنـد[1 مـن اعـادۀ نمـاز را بـر او واجـب نمی دانـم. در هـر رکعـت، جـز قـراءت آن  اّمـا ا

کـه هفـت یـا هشـت آیـه را بـه  کـه می توانـد تـا آن جـا  چـه نیکـو می توانـد بخوانـد، از همـان قـدر 

نیکـی کامـل نمایـد، او را کفایـت نکنـد.«

کــه تکبیــرة  کفایــت می کنــد، آن اســت  کــه در نمــاز  کاری  گفتــه اســت2: »کمتریــن  نیــز 

گــر می توانــد  م‹ آغــاز و قــراءت نمایــد _ ا سم اهلل الّرحم�ن الّر��ی گویــد و ســورۀ حمــد را بــا ›�ج اإلحــرام 

گیــرد و ســپس ســر بــردارد تــا بــه اعتــدال بایســتد   آن را نیکــو بخوانــد _ و بــه رکــوع رود تــا آرام 

کنــد و ســپس برخیــزد تــا راســت  و آن گاه، ســجده نمایــد تــا بــه آرامــش بــا پیشــانی اش ســجده 

کــردم، بــه جــای آورد. آن گاه،  کــه بیــان  گونــه  بنشــیند و از آن پــس، ســجدۀ دیگــر را همــان 

ــد  گوی کار را در هــر رکعــت انجــام دهــد و در رکعــت چهــارم بنشــیند و تشــّهد   برخیــزد و ایــن 

گــر  گویــد: ›الّســالم علیکــم.‹ پــس ا و بــر پیامبــر؟ص؟ صلــوات فرســتد و یــک ســالم دهــد و 

1. افزایش از اصل مأخذ است. البّته این عبارت در چاپ نخست الغدیر موجود بوده است.)غ.(

کرده است. کتاب األّم )90/1 و 91 ]ص17-18[( نگاشته، یاد  که در حاشیۀ  2. این بخش را مزنی در مختصر خویش 
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کفایــت نمایــد و هــر چــه را تــرک نمایــد، بهــرۀ خویــش را تبــاه  ی را  کنــد، نمــازش و چنیــن 

گــر نتوانــد ســورۀ حمــد را نیکــو بخوانــد، بایــد بــه جــای آن، الحمــد هلل و اهلل  ســاخته اســت. اّمــا ا

گــر چیــزی جــز حمــد را نیکــو قــراءت می کنــد،  کفایتــش ننمایــد. نیــز ا گویــد؛ و جــز ایــن  کبــر  ا

گــر یــک حــرف  کفایتــش نکنــد.1 پــس ا بایــد بــه انــدازۀ آن حمــد، هفــت آیــه بخواَنــد؛ و جــز ایــن 

کامــل  ــردد و آن را  ــدان بازگ ــد ب ــوز در همــان رکعــت باشــد، بای را از ســورۀ حمــد بینــدازد و هن

کــه از نمــاز بیــرون شــود و وقتــش بگــذرد، بایــد آن  گــر آن را بــه یــاد نیــاوَرد تــا هنگامــی  نمایــد؛ و ا

را دیگر بار به جای آورد.«

کـه سـورۀ حمـد را در یـک رکعـت از  گفتـه اسـت: »هـر  همـو )کتـاب األّم: 217/1 ]245/1[( 

نمـاز آفتاب گرفتگـی، در قیـام نخسـت یـا دوم، تـرک نمایـد، آن رکعـت را اعتبـاری نباشـد؛ و 

گـر سـورۀ حمـد را در  کـه ا گونـه  بایـد رکعتـی دیگـر همـراه دو سـجدۀ سـهو بـه جـای آورد؛ همـان 

یک رکعت از نماز واجب روزانه ترک نماید، بدان اعتباری نیست.«

رأی مالک

گویـد: »نبایـد  کـه در المدّونـة الکبـرٰی )68/1 ]65/1 و 66[( آمـده، پیشـوای مالکیـان  چنـان 

گفتنـد: »قـراءت ننمـودی؟«  کـه قـراءت را تـرک نمـود2 و بـه او  کـرد   بـر پایـۀ سـخن عمـر رفتـار 

کـی  گفـت: »پـس آن را با گفتنـد: »نیکـو بـود.« و او  گفـت: »رکـوع و سـجود چگونـه بـود؟«  و او 

کـه هـر کـس چنیـن کنـد، بایـد نمـازش را دیگـر بـار بخوانـد، هرچنـد وقت  نیسـت.« مـن بـر آنـم 

گذشـته باشـد.«

کـه قـراءت را در دو رکعـت از نمـاز ظهـر یـا عصـر یـا عشـا تـرک نمایـد،  همـو در بـارۀ کسـی 

گاه در هـر دو جملـه، »ال یحسـن«   1. در چاپ هـای مختلـف الغدیـر، در دو جملـۀ یـاد شـده اشـتباهی چاپـی رخ داد و 
کتـاب مختصـر  کـه معنـای صحیـح بـا هیـچ یـک سـازگار نیسـت. بـا مراجعـه بـه اصـل  گاه در هـر دو »یحسـن« آمـده  و 
که در جملۀ نخسـت »الیحسـن« و در جملۀ دوم »یحسـن« اسـت و ترجمه  المزنی )ص18( عبارت درسـت یافت شـد 

نیـز بـر همیـن مبنـا صـورت پذیرفـت. )م.(

کتاب )100/6؛ چاپ دوم: ص108( گذشت. 2. حدیث آن در همین 
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ی کفایـت نمی کنـد و بایـد آن را دیگـر بـار بخوانـد؛ و هر کس قـراءت را در  گفتـه اسـت: »نمـاز و

گـر در برخـی بخوانـد و در برخـی تـرک  کنـد، بایـد آن را اعـاده نمایـد؛ و ا بیشـینۀ رکعت هـا تـرک 

گـر در دو رکعت بخواند و در دو رکعـت ترک نماید، نماز را اعاده  کنـد، نیـز بایـد اعـاده کنـد؛ و ا

نمایـد، از هـر کـدام که باشـد.«

کـه سـورۀ دیگـر را  گاه  کـس قـراءت سـورۀ حمـد را فرامـوش نمایـد تـا آن  گویـد: »هـر  همـو 

کنـد و سـپس سـورۀ دیگـر را نیـز بعـد از حمـد  بخوانـد، بایـد بازگـردد و سـورۀ حمـد را قـراءت 

کـه قراءت را در رکعتـی فراموش کند، نبایـد آن را در رکعت  بخوانـد.« نیـز گفتـه اسـت: »کسـی 

کـه قراءت سـورۀ حمد را در دو رکعـت وانهاده و جز  ی در بـارۀ کسـی  دیگـر  قضـا نمایـد.« نیـز و

آن را خوانـده، گفتـه اسـت: »بایـد نمـازش را دیگـر بـار بخوانـد.« و هـم در بارۀ کسـی که قراءت 

را در یـک رکعـت از نمـاز واجـب وانهـاده، گفتـه اسـت: »آن رکعـت را بـا هـر دو سـجده اش رهـا 

می کنـد و بـدان اعتبـاری نیسـت.«

رأی حنبلیان

ـی: 236/3( گویـد: »قـراءت سـورۀ حمـد در هـر رکعـت از نمـاز، خـواه بـرای 
ّ
ابن   َحـْزم )الُمحل

امـام جماعـت و خـواه مأمـوم یا کسـی که تنهـا نماز می خواَند، و در نماز واجب یا مسـتحب، 

کرده است. ۀ این مسأله را یاد 
ّ
ی شماری از ادل و برای مردان و زنان واجب است.« سپس و

ی از چنین  کـه به علی داده انـد _ و البّته و همـو )همـان: 243/3( کار عمـر و نیـز  نسـبتی را 

کس دیگر  گفته اسـت: »پس از رسـول خدا؟ص؟ سـخن هیچ  نسـبتی دور اسـت _ یاد نموده و 

حّجت نباشد.«

کسـی امـام جماعـت باشـد یـا بـه تنهایـی نمـاز  گـر  گفتـه اسـت: »ا همـو )همـان: 250/3( 

م‹ یـا پـاره ای از سـورۀ حمـد را فرامـوش نمایـد تـا  �ی طا�ن الّر�ج �ی
ّ اهلل م�ن السش گفتـن ›اعو�ن �ج خواَنـد و 

گـر  کـه بـه رکـوع رود، بایـد هـرگاه آن را یـاد نمـود، بـه جـا آورد و سـجدۀ سـهو بگـزارد. اّمـا ا گاه  آن 

کـه بـه یـاد آورده، باطـل و بـی  اثـر بدانـد؛ و چـون  مأمـوم باشـد، آن چـه را از یـاد بـرده تـا آن جـا 
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کنـد  امـام نمـازش را بـه پایـان َبـرد، بایـد آن مأمـوم مقـداِر باطـل و بـی  اثـر شـده را دیگـر بـار قضـا 

و سـپس سـجدۀ سـهو بگـزارد. دلیـل ایـن سـخن را در بـارۀ کسـی کـه بخشـی واجـب را در نماز 

کـه برابـر فرمـان نگـزارده بـود، دیگـر بـار به  ی آن چـه از نمـاز را  خویـش فرامـوش سـازد، گفتیـم: و

گـزارده بـود، اعـاده می کنـد1�« جـای مـی آوَرد و آن چـه را برابـر فرمـان 

کــه ســورۀ حمــد را از بــر نداشــته باشــد، ]نمــاز می گــزارد[2  گفتــه اســت: »هــر  ی   ســپس و

کــه انــدازه ای داشــته باشــد _ قــراءت می کنــد؛   و هــر چــه را بتوانــد ]و آن را بدانــد[ _ بــی آن 

گــر بخشــی  کنــد. پــس ا کفایــت نمایــد. البّتــه بایــد در آموختــن ســورۀ حمــد تــالش  و ایــن، او را 

ی را  کــه آموختــه، بخوانــد؛ و همیــن و از آن را بیامــوزد و بخشــی را نیامــوزد، همــان قــدر را 

گــر هیــچ چیــز از قــرآن ندانــد،  کفایــت کنــد. ســپس بایــد در آموختــن بخــش دیگــر بکوشــد. اّمــا ا

کــه می دانــد، یــاد نمایــد   بایــد بــه پــا خیــزد و در نمــازش خداونــد را بــا زبــان خویــش، همــان گونــه 

کفایتــش ســازد. و البّتــه بایــد در  و بــه رکــوع و ســجده رود تــا نمــازش را پایــان بخشــد؛ و همیــن 

آموختــن ســورۀ حمــد بکوشــد.«

کـه قـراءت سـورۀ حمـد را در هـر  گویـد: »کسـانی  شـوکانی )نیـل األوطـار: 233/2 ]238/2[( 

حمـد  سـورۀ  کننـدۀ  فرامـوش  نمـاز  آیـا  کـه  نموده انـد  اختـالف  می شـمرند،  واجـب  رکعـت 

ی صحیح نیسـت.  که نماز و صحیح اسـت یا نه. شـافعیان و احمد بن حنبل بر این باورند 

گـر کسـی در یـک رکعـت از نمـاز دو رکعتی، سـورۀ حمد  کـه ا ابن قاسـم از ماِلـک روایـت نمـوده 

گـر در نمـاز سـه یـا چهـار رکعتـی آن را در یـک رکعت  را فرامـوش کنـد، نمـازش باطـل اسـت؛ و ا

کفایتـش نکنـد؛ و بنـا بـه  ی، بایـد دیگـر بـار آن را بخوانـد و  فرامـوش نمایـد، بنـا بـه روایتـی از و

روایـت دیگـر از او، بایـد دو سـجدۀ سـهو بـه جـای آورد؛ و بـر پایـۀ روایـت دیگـر از همـو، همـان 

ٰی، عبارت 
ّ
1. ایـن سـخن همـوار نمی نمایـد و بـه قاعـده، باید »اعاده نمی کند« درسـت باشـد. اگرچه در چاپ هـای المحل

کـه در متـن آمـده، ولـی بـا توجـه بـه آن چـه ابـن حـزم در چنـد مسـئلۀ پیـش از ایـن )مسـئلۀ 355( آورده و در  همـان اسـت 
ایـن گفتـۀ خویـش: »دلیـل ایـن سـخن را ...« نیـز بـدان اشـاره کرده اسـت، همـان »اعاده نمی کند« درسـت اسـت. )ن.( 

2. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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رکعـت را دیگـر بـار ادا می نمایـد و پـس از سـالم دادن، سـجدۀ سـهو می گـزارد. سـورۀ حمـد از 

کـه احادیـث، صالحیت  کـه پیش تـر توّجهـت دادیـم  شـرط های صّحـت نمـاز اسـت _ چنـان 

کننـدۀ آن، نمـاز را  ی، بایـد فرامـوش  کـه شـرطّیت از آن اسـتفاده شـود _ و از ایـن رو آن را دارد 

گزارده است.« که به فراموشی، نماز را بی وضو  کسی  دیگر بار بگزارد، همچون 

]رأی حنفیان[

ــاز دارای رأی هایـــی بـــی ارزش  ــأله های نمـ ــان، ابوحنیفـــه، در مسـ ــوای حنفیـ ــا پیشـ و اّمـ

گرفتـــه باشـــد. مســـألۀ نمـــاز قّفـــال، در  کـــه نمـــاز را بـــه ســـخره  کـــه بـــه ســـخن کســـی می مانـــد  اســـت 

کتـــاب و ســـّنت دور و جـــدا  کـــه از  داللـــت بـــر ایـــن مطلـــب بســـنده اســـت.1 در بـــارۀ رأی هـــای وی 

ـــر آن نص هـــا بـــه اجتهـــاد  گفـــت. در ایـــن جـــا نیـــز وی در براب اســـت، بـــه تفصیـــل ســـخن خواهیـــم 

گویـــد: »همـــۀ هم کیشـــان حنفـــی مـــا ؟مهحر؟  پرداختـــه اســـت! جّصـــاص )أحـــکام القـــرآن: 18/1( 

گـــر  گوینـــد: ›ســـورۀ حمـــد و ســـوره ای دیگـــر را بایـــد در هـــر یـــک از دو رکعـــت نخســـت قـــراءت نمـــود. ا

گنـــاه نمـــوده، اّمـــا نمـــازش  گویـــد و ســـوره ای دیگـــر بخوانـــد،  کســـی قـــراءت ســـورۀ حمـــد را تـــرک 

کفایت می کند.‹«

کـه  ابن َحَجـر )فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری ]242/2[( گفتـه اسـت: »حنفیـان بـر آننـد 

کـه شـرط صّحـت  قـراءت سـورۀ حمـد واجـب اسـت؛ اّمـا بـر پایـۀ قاعـدۀ خویـش، معتقدنـد 

کـه  کـه شـرط نمـاز آن اسـت  گشـته، حـال آن  نمـاز نیسـت؛ زیـرا وجـوب آن بـا سـّنت اثبـات 

گـردد و نـه بیـش از آن.  کـه بـا قـرآن اثبـات  ›فـرض‹ باشـد؛ و فـرض نـزد ایشـان، چیـزی اسـت 

خـدای تعالـی فرمـوده اسـت: ›پـس هرچـه میسـر شـود از آن بخوانیـد�‹ ]مزّمـل/20[ پـس آن چـه در 

قـرآن واجـب شـده، قـراءت در حـّد تـوان اسـت؛ و وجـوب خصوص سـورۀ حمد بنـا بر حدیث 

کـه آن را وانهـد،  اسـت؛ پـس قـراءت سـورۀ حمـد ]فـرض نیسـت؛ بلکـه[ واجـب اسـت و هـر 

کـرده اسـت. ]قّفـال مـروزی  یـخ ]180/5[( ایـن نمـاز را در شـرح حـال سـلطان محمـود سـبکتگین یـاد  ـکان )الّتار
ّ
1. ابن خل

فقیهـی قفل سـاز از مـردم مـرو بـود کـه در حضـور سـبکتگین دو رکعـت نماز طبق مذهـب ابوحنیفه خواند که بس زشـت 
و ناهنجـار بـه نظـر آمـد و موجـب گشـت که سـبکتگین از مذهـب ابوحنیفه بازگـردد.[ )ن.(
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 گنـاه نمـوده، اّمـا نمـازش بـدون سـورۀ حمـد کفایـت کنـد. ایـن تأویـل بـر پایـۀ رأیـی تبـاه اسـت 

ک، بـدون برهـان و دلیِل روشـن رد می گردد.  و در نتیجـۀ آن، بسـیاری از بخش هـای سـّنت پـا

کفایـت نکنـد؛ ایـن پذیرفتـه نیسـت؛ ایـن صحیـح  گویـد: ›ایـن  کـه شـارع  چـه بسـا جای هـا 

کنـد؛ پذیرفته باشـد؛ صحیح اسـت.‹  گوینـد: ›کفایـت  یختـگان بـه ایـن رأی  نباشـد.‹ و درآو

کـه پیشـینیان، مـردم را از اهـل رأی پرهیـز می دادنـد.« و بـه سـبب آرایـی از ایـن دسـت اسـت 

کرده است. این را شوکانی )نیل األوطار: 230/2 ]235/2[( نیز یاد 

بـا عنایـت بـه اهّمّیـت قـراءت سـورۀ حمـد در همـۀ نمازهـا و بـا اسـتناد بـه ظاهـر ایـن 

کـه »نمـازی جـز بـا سـورۀ حمد نباشـد«، شـماری از اهل سـّنت بر آنند که قراءت سـورۀ  روایـت 

گونـۀ مطلـق و یـا در نمازهـای آشـکاْرصدا. ِترِمـذی  حمـد بـرای مأمـوم نیـز واجـب اسـت، یـا بـه 

گوید: »دانشـوران در بارۀ قراءت فراپشـت امام جماعت، اختالف نظر  )الّسـنن: 42/1 ]122/2[( 

کـه مأمـوم نیـز بایـد  دارنـد. بیشـینۀ دانشـوران از صحابـۀ پیامبـر؟ص؟ و تابعیـن ایشـان، بـر آننـد 

قـراءت نمایـد؛ و بـاور ماِلـک و ابن مبـارک و شـافعی و احمـد و اسـحاق نیـز چنیـن اسـت. از 

عبـداهلل بـن مبارک روایت شـده اسـت: ›من پشـت سـر امـام جماعت، قـراءت می کنم و مردم 

گـر هـم مأمومـی قـراءت ننمایـد،  کوفیـان. از دیـد مـن، ا نیـز چنیـن می کننـد، مگـر جماعتـی از 

حّتـی  حمـد،  سـورۀ  قـراءت  وانهـادن  در بـارۀ  دانشـوران  از  برخـی  اسـت.‹  صحیـح  نمـازش 

کفایـت  گرفتـه و گفته انـد: ›نمـاز جـز بـا قـراءت سـورۀ حمـد  فراپشـت امـام جماعـت، سـخت 

نکند، خواه به تنهایی و خواه پشت امام جماعت.‹«

بـا وجـود ایـن، از ُعبـادة بـن صامـت، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: 

کـه پشـت سـر امامتـان قـراءت می کنیـد؛ پـس جـز در بـارۀ سـورۀ حمـد چنین  »شـما را می بینـم 

کـه جـز بـا قـراءت سـورۀ حمـد نمـاز نباشـد.« نکنیـد؛ 

در عبـارت ابـوداوود آمـده اسـت: »هـرگاه نمـاز را بـه صدای بلنـد خواندم، چیـزی از قرآن 

را قـراءت نکنیـد، مگـر سـورۀ حمد را.«
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در عبـارت نسـائی و ابن ماجـه چنیـن اسـت: »چـون آشـکارصدا قـراءت نمـودم، هیـچ 

یک از شما قراءت نکند، مگر سورۀ حمد را.«

گونـه اسـت: »هرگاه امـام جماعت قراءت نماید، جز سـورۀ حمد  کـم ایـن  در عبـارت حا

کـه جز با سـورۀ حمد نماز نباشـد.« را قـراءت نکنیـد؛ 

گـزاَرد، بایـد سـورۀ  کـه فراپشـت امـام جماعـت نمـاز  عبـارت َطَبرانـی نیـز ایـن اسـت: »هـر 

حمد را قراءت نماید.«

کـه  از انـس بـن ماِلـک، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »آیـا در حالـی 

ی قـراءت می نماییـد؟ چنیـن نکنید؛ بلکـه باید  امـام جماعـت قـراءت می کنـد، پشـت سـر و

هـر یـک از شـما سـورۀ حمـد را در دل خویـش بخوانـد!«

کـه در حـال قـراءت هسـتم،  گونـۀ مرسـل آمـده اسـت: »آیـا پشـت سـر مـن  از ابو ِقالبـه، بـه 

قـراءت می کنیـد؟ چنیـن نکنیـد؛ بلکـه بایـد هـر یـک از شـما سـورۀ حمـد را در دل خویـش 

پنهانـی بخوانـد!« )مسـند احمـد: 302/2 و 308؛ 313/5 و 316 و 322 ]583/2 و 594؛ 427/6 و 430 
ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 236/3؛ المسـتدرک علـی الّصحیحیـن 

ّ
و 440[؛ سـنن ِترِمـذی: 42/1 ]122/2[؛ الُمحل

کـم: 238/1 و 239 ]ص364-365[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 141/2 ]319/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی  حا

تألیـف بیهقـی: 164/2 و 165؛ مصابیـح الّسـنه: 60/1 ]319/1[(

گفته انـد:  یده انـد. برخـی  گویـد: »هم کیشـان مـا اختـالف ورز ـی: 239/3( 
ّ
ابن   َحـْزم )الُمحل

کنـد، خـواه امـام جماعـت  کـه سـورۀ حمـد را در هـر رکعـت قـراءت  ›بـر مأمـوم واجـب اسـت 

آهسـته  جماعـت  امـام  گـر  ا ›تنهـا  گفته انـد:  دیگـر  گروهـی  آشـکار.‹  خـواه  و  بخوانـد  آهسـته 

کـه قـراءت  گـر بلنـد بخوانـد، واجـب نیسـت.‹ اّمـا در ایـن  کار واجـب اسـت؛ و ا بخوانـد، ایـن 

سـورۀ حمـد در هـر رکعـت بـر امـام جماعت و نمازخواِن تنها واجب اسـت، اختـالف ندارند.«

کـه داللـت دارد قـراءت همراه امـام جماعت الزم  بیهقـی حدیث هـای صحیحـی آورده 

کـه قـراءت فراپشـت  کسـی را  ی سـخن  نیسـت، خـواه امـام آهسـته بخوانـد و خـواه آشـکار. و

184/8
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گفتـه اسـت: »ایـن صحیح تریـن و  کـرده و سـپس  گونـۀ مطلـق واجـب شـمرده، یـاد  امـام را بـه 

احتیاط آمیزتریـن سـخن بـر پایـۀ سـّنت اسـت.«

بنگرید به: الّسنن الکبرٰی: 159/2- 166�

ایـن اسـت پایـان سـخن در بـارۀ جنبـۀ نخسـت از دو جنبـۀ تعـارض رفتـار آن دو خلیفـه 

یافته می شـود و دانسـته  در بـارۀ نمـاز بـا سـّنت شـریف. از همـۀ این هـا، حکم جنبۀ دوم نیز در

کـه جبـران قـراءِت از دسـت رفتـۀ یـک رکعـت، در  کـه همـۀ اّمـت اّتفـاق نظـر دارنـد  می گـردد 

رکعـت دیگـر، در سـّنت پیامبـر نیامـده و رأی آن دو مـرد بـا هیـچ دلیلـی پشـتوانه نیافته و بدان 

ی  عمـل و اعتمـاد نشـود و هیـچ یـک از صاحبـان فتـوا، آن را سـّنت نگزیـده؛ و حـق بـرای پیـرو

سـزاوارتر است.

14. رأی خلیفه در بارۀ نماز مسافر

ی؛ و ابن   َحـْزم  ابوُعَبیـد )غریـب الحدیـث ]419/3[(؛ عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 521/2[؛ َطحـاو

کـه برخی از  کـه عثمـان نوشـت: »بـه مـن خبر رسـیده  ـب بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد 
َّ
از ابو ُمَهل

گاه،  پایان و چنـدی مانـدن در چرا گـردآوری خـراج و یـا چرانیـدن چهار مـردم بـرای تجـارت یـا 

کسـی می توانـد نمـاز شکسـته  تنهـا  کـه  ایـن نیسـت  نمـاز خـود را شکسـته می خواننـد. جـز 

ی دشمن حضور یابد.« یارو کاری به سفر فرستاده شده باشد و یا رو که یا در پی  بخواند 

کارگزارانـش  از  بـه یکـی  کـه عثمـان  روایـت شـده  از عیـاش مخزومـی  از طریـق  َقتـاده، 

رکعـت  دو  کسـی  بگزارنـد.  رکعـت  دو  نبایـد  تاجـر  و  صحرانشـین  و  »اقامت گزیـده  نوشـت: 

باشـد.« داشـته  همـراه  توشـه دان  و  توشـه  کـه  می گـزارد 

کـه عثمـان بـه یکـی از کارگزارانـش نوشـت: »گردآورنـدۀ  در عبـارت ابن   َحـْزم چنیـن آمـده 

گـزارد ... .« ِکشـتکار دو رکعـت نگزارنـد؛ و تنهـا کسـی دو رکعـت  خـراج و تاجـر و 

در لسـان العـرب آمـده اسـت: »در سـخن عثمـان؟ضر؟ چنیـن اسـت: ›مبـادا “جشـر” شـما 
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کاری بـه  کـه در پـی  کسـی نمـاز را شکسـته می خوانـد  را در نمازتـان بـه اشـتباه بینـدازد! تنهـا 

گویـد: ›جشـر بدیـن معنـا اسـت  سـفر فرسـتاده شـده یـا در حضـور دشـمن باشـد.‹ ابوُعَبیـد 

گاه برنـد و چنـدی در آن جـا شـبانگاه بماننـد و بـه خانه  پایـان خـود را بـه چـرا کـه کسـانی چهار

ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 1/5؛ الّنهایـه فی غریب 
ّ
بازنگردنـد.‹« )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 137/3؛ الُمحل

کنـز العّمـال: 239/4  الحدیـث و األثـر تألیـف ابن اثیـر: 325/2 ]273/1[؛ لسـان العـرب: 207/5 ]287/2[؛ 

]235/8[؛ تـاج العـروس: 100/3؛ 401/4(

کــه یکــی  گشــت  کــس منحصــر  ]در ســخن عثمــان، شکســته خوانــدن نمــاز، بــه دو 

»شــاخص« اســت.[ در حاشــیۀ الّســنن الکبــرٰی تألیــف بیهقــی )137/3( آمــده اســت: »شــاخص 

کاری فرســتاده باشــند.« در الّنهایــه فــی غریــب الحدیــث و األثــر ]451/2[  کــه او را پــی  کســی  یعنــی 

ــوب: ›او  چنیــن آمــده اســت: »شــاخص یعنــی مســافر؛ و از همیــن معنــا اســت حدیــث ابواّی

ــود.‹« همــواره در راه خــدا در ســفر ب

امینـی گویـد: عثمـان ایـن قیـد را برای سـفر از کجا آورده اسـت؟ این در حالی اسـت که 

کتـاب  کـه در همیـن  حدیث هـای رسـیده در بـارۀ نمـاز مسـافر، همگـی مطلـق هسـتند؛ چنـان 

کـه عمومّیـت دارد: »و چـون  )ص111-115( آوردیـم. پیـش از آن هـا، سـخن خـدای تعالـی اسـت 

کنید�« ]نسـاء/101[ حّتی ابوحنیفه و یارانش  کوتاه  که نماز را  گناهی بر شـما نیسـت  کنید  در زمین سـفر 

و ثـوری و ابوثـور در بـارۀ عمومّیـت ایـن آیـه چنان گسـترده نظر دارند که آن را شـامل سـفر گناه، 

کـه  همچـون راهزنـی و تجاوزگـری، نیـز دانسـته اند و بـه سـفر مبـاح منحصـر نکرده انـد؛ چنـان 

 312/2 القـرآن:  )أحـکام  جّصـاص  264/4(؛  ـی: 
ّ
)الُمحل ابن   َحـْزم  نموده انـد:  یـاد  کسـان  ایـن 

93/1(؛  الّصنائـع:  )بدائـع  العلمـاء  ملـک  ]172/1[(؛   163/1 المجتهـد:  )بدایـة  ابن رشـد  ]255/2[(؛ 

خازن )تفسیر الخازن: 413/1 ]396/1[(�

یدن  حضـور دشـمن هیـچ تأثیـری در شکسـته یـا تمـام خواندن نماز نـدارد؛ بلکه بیـم ورز

و حضـور دشـمن، دارای قواعـدی خـاص در نمـاز اسـت و احـکام ویـژه و قانـون معّینـی دارد 

که از آن دو درنمی گذرد.
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گردآورنـدۀ خـراج  کـه همـۀ اّمـت بـر همیـن باورنـد، تاجـر و  ـه، چنـان 
ّ
پـس بـه اقتضـای ادل

پایـان و جـز اینـان، هـرگاه بـه حـّد شـرعی سـفر برسـند، بایـد نمـاز  کشـتکار و چراننـدۀ چهار و 

را شکسـته بخواننـد و بـا دیگـر مسـافران حکـم یکسـان دارنـد؛ وگرنـه در حکـم حاضـر قلمـداد 

کـه میـان ایـن دسـته ها تفاوتـی باشـد.  می شـوند و بایـد نمـاز خویـش را تمـام بخواننـد، بـی آن 

او و سـخنی نادرسـت اسـت  جداسـازی خلیفـه، تنهـا فتوایـی بی دلیـل و رأیـی ویـژۀ خـود 

 کـه در برابـر آن نص هـای پیامبـر و اجمـاع صحابـه و هم نظـری اّمـت و پشـتیبانی پیشـوایان 

و دانشـوران، بـدان اعتنایـی نیسـت. در ایـن جـا بـدان سـبب از این نکته یاد کردیـم که میزان 

فقاهت این مرد یا شـتاب ورزی اش در فتوا دادن بدون جسـت و جوی دلیل را نشـان دهیم. 

یده و در مقابل سـخن رسـول خدا؟ص؟  ی دلیل را می شـناخته، اّما بدان اعتنا نورز شـاید نیز و

گفتاری از خویش آورده اسـت:
کنــد؛ اّمــا نــه فقط زیانش نرســاند،  کــه روزی بــه صخــره ای شــاخ زد تــا سســتش  همچــون گاوی 

بلکــه شــاخ خــودش سســتی گرفت.

ی، از طریـق علی _ کّرم  کـه ابن  َجِریـر طبـری و جز  و وانگهـی در بـارۀ تاجـر، حدیثـی اسـت 

اهلل وجهـه _ آورده انـد: »گروهـی از تاجـران، از رسـول خـدا؟ص؟ پرسـیدند: ›ای رسـول خـدا! مـا در 

یـم؟‹ پـس خـدای تعالـی چنیـن نـازل  یـم. چگونـه نمـاز بگزار زمیـن بـه سـیر و سـفر می پرداز

کنید�‹ ]نساء/101[« کوتاه  که نماز را  گناهی بر شما نیست  کنید  فرمود: ›و چون در زمین سفر 

ابن رشـد:  تألیـف  الکبـرٰی  المدونـة  مقدمـات  ]مـج4/ج244/5[؛   155/5 طبـری:  البیـان  )جامـع 

کـه در الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 362/5 ]232/5[ آمـده اسـت؛ الـدر  139/1؛ تفسـیر ابن عطیـه؛ چنـان 

آلوسـی: 134/5( المعانـی  روح  ]508/1[؛  القدیـر شـوکانی: 471/1  فتـح  المنثـور: 209/2 ]656/2[؛ 

کـه مـردی بیامد و  نیـز ابوبکـر بـن ابی  َشـیبه، از َوکیـع، از اعمـش، از ابراهیـم روایـت نمـوده 

کـه بـه بحریـن رفـت و آمـد دارم.« پـس پیامبر  گفـت: »ای رسـول خـدا! مـن مـردی تاجـر هسـتم 

کـه دو رکعـت بگـزارد. )تفسـیر ابن کثیـر: 544/1؛ الـدّر المنثـور: 210/2 ]656/2[( فرمانـش داد 
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15. رأی خلیفه در بارۀ شکار حرم1

پیشـوای حنبلیـان، احمـد، و جـز او بـا سـند صحیـح از عبـداهلل بـن حـارث بـن نوفـل 

مـردم  رفتـم.  ی  و پیشـواز  بـه  ُقَدیـد  در  مـن  و  نهـاد  ی  رو مّکـه  بـه  »عثمـان  نموده انـد:  روایـت 

پیرامـون آب، کبکـی شـکار کردنـد و آن را بـا آب و نمـک پختیـم و بـرای عثمـان و همراهانـش 

آوردیـم. آنـان خـودداری کردنـد. عثمـان گفـت: ›ایـن را نـه مـا شـکار کرده ایـم و نه به شـکارش 

ک مـا  کـه در حـال احـرام نیسـتند، آن را شـکار نمـوده و خـورا فرمـان داده ایـم؛ بلکـه مردمـی 

کـی نیسـت.‹ سـپس کسـی را در پـی علـی فرسـتاد و او آمـد. پـس ماجـرا  کرده انـد. پـس آن را با

یداد حاضر بوده، سـوگند  کـه را در این رو کـرد. او در خشـم شـد و گفـت: ›هـر  را بـرای علـی یـاد 

کـه گواهـی دهـد: پـای گورخـری را نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آوردنـد و او فرمود:“مـا مردمـی  می دهـم 

از  مـرد  دوازده  بخورانیـد!”‹  نیسـتند،  ُمحـِرم  کـه  مردمـی  بـه  را  آن  هسـتیم.  احـرام  حـال  در 

یداد حاضر  اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ گواهـی دادنـد. سـپس علی گفت: ›هـر که را در ایـن رو

گواهـی دهـد: چنـد تخـم شـترمرغ را بـرای پیامبـر؟ص؟ آوردنـد و او  کـه  بـوده، سـوگند می دهـم 

کـه ُمحـِرم نیسـتند، بخورانیـد!”‹  فرمود:“مـا مردمـی در حـال احـرام هسـتیم. آن را بـه مردمـی 

افـرادی کمتـر از دوازده تـن گواهـی دادنـد. پـس عثمـان از غـذا پای پس کشـید و بـه جای بار و 

بنه اش درون شد؛ و آن غذا را همان مردِم پیرامون آب خوردند.«

پــدرش عهــده دار  کــه  بــن حــارث نقــل شــده  در عبارتــی دیگــر از احمــد، از عبــداهلل 

کاســه ای  گــرد  کــه  کبــک را  کنــون می بینــم آن  گویــد: »گویــا هــم ا ی  گشــت. و ک عثمــان  خــورا

ــی دارد.‹  ــوش نم ــن را خ ــی؟ضر؟ ای ــا عل ــت: ›همان گف ــد و  ــردی آم ــس م ــد. پ ــاده بودن ــزرگ نه ب

ک دادن  کــه دســتش از بــرگ درختــان ]بــرای خــورا عثمــان در پــی علــی فرســتاد و او در حالــی 

1. مسند احمد: 100/1 و 104 ]161/1 و 167[؛ کتاب األم شافعی: 157/7 ]170/7-171[؛ سنن أبوداوود: 291/1 ]170/2[؛ 
ی تألیف ابن حزم: 

ّ
الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 194/5؛ جامـع البیان طبـری: 45/7 و 46 ]مـج5/ج70/7[؛ المحل

254/7؛ کنـز العّمـال: 53/3 ]253/5[ بـه نقـل از احمـد، ابـوداوود، ابن جریـر، طحـاوی ]شـرح معانـی اآلثـار: 168/2[ 
_ کـه بـه گفتـۀ صاحـب کنزالعّمـال، ایـن حدیث را صحیح دانسـته اسـت. _ و ابوَیْعلٰی ]المسـند: 294/1[ و بیهقی.
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گفــت: ›هرآینــه تــو بســیار بــا مــا مخالفــت  ی  بــه مرکبــش[ آلــوده بــود، بیامــد. عثمــان بــه و

گواهــی  کــه  یــداد حاضــر بــوده، ســوگند می دهــم  کــه را در ایــن رو گفــت: ›هــر  مــی ورزی!‹ علــی 

کــه ُمحــِرم بــود، فرمود:“مــا  گورخــری را نــزد رســول خــدا؟ص؟ آوردنــد و او در حالــی  کفــل  دهــد: 

کــه ُمحــِرم نیســتند، بخورانیــد!”‹ پــس  مردمــی در حــال احــرام هســتیم. آن را بــه مردمــی 

ــداد حاضــر  ی کــه را در ایــن رو گفــت: ›هــر  ــد. ســپس علــی  گواهــی دادن مردانــی برخاســتند و 

گواهــی دهــد: پنــج تخــم شــترمرغ را نــزد رســول خــدا؟ص؟ آوردنــد و  کــه  بــوده، ســوگند می دهــم 

او فرمود:“مــا مردمــی در حــال احــرام هســتیم. آن را بــه مردمــی که ُمحِرم نیســتند، بخورانید!”‹ 

گواهــی دادنــد. عثمــان برخاســت و بــه خیمــه اش درون شــد و آنــان  پــس مردانــی برخاســتند و 

غذا را برای مردِم پیرامون آب وانهادند.«

کـه ُمحـِرم بود، کبکـی هدیه  در عبـارت امـام شـافعی آمـده اسـت: »بـه عثمـان در حالـی 

شـد. افـراد از آن خوردنـد، مگـر علـی که آن را نادرسـت دانسـت.«

در عبـارت ابن  َجِریـر چنیـن اسـت: »عثمـان بـن َعّفـان بـه حـج رفـت و علـی نیـز بـا وی 

کـرده بودنـد، برایـش آوردنـد.  کسـاِن غیـر ُمحـِرم صیـد  کـه  گوشـت شـکاری را  همـراه بـود. پـس 

کردیـم و نـه  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! مـا نـه شـکار  عثمـان از آن خـوْرد و علـی نخـورد. عثمـان 

کـه در  گفـت: ›و شـکار خشـکی تـا هنگامـی  کردیـم.‹ علـی  فرمـان شـکار دادیـم و نـه ابـراز موافقـت 

احـرام هسـتید بـر شـما حـرام شـده اسـت�‹ ]مائـده/96[«

ی ایـن گونـه اسـت: »عثمـان بـن َعّفـان؟ضر؟ در ُقَدید فرود آمـد. برایش  در عبـارت دیگـر و

پـی علـی؟ضر؟  در  پـس عثمـان  بـود.  بـاال  کبـک  پاهـای  و  آوردنـد  بـزرگ  کاسـه ای  در  کبکـی 

یخـت.  کـه برگ ریـزه از دسـتانش می ر کـه شـترش را لـگام مـی زد، آمـد، در حالـی  فرسـتاد و او 

کیسـت  گفـت: ›در ایـن جـا از قبیلـۀ اشـجع  کردنـد. علـی  علـی و افـراد از خـوردن غـذا پرهیـز 

کـه عربی صحرانشـین بـرای پیامبـر؟ص؟ چند تخم شـترمرغ و  گواهـی دهـد[؟ آیـا می دانیـد  ]تـا 

تکه گوشـت های خشـک  شـدۀ حیوان وحشـی آورد و او فرمود:“آن را به خانوادۀ خود بخوران؛ 
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بـر نشـیمنگاه  ی تختـش  گفتنـد: ›آری.‹ پـس عثمـان رو کـه مـا در حـال احـرام هسـتیم.”‹ 

گفت: ›دیگر این بر ما پلید شد.‹« نشست و فرود آمد و 

عبـارت بیهقـی نیـز چنیـن اسـت: »حـارث کارگـزار عثمـان؟ضر؟ در طائف بـود؛ پس برای 

کسـی را در پی  کرد. عثمان  کبکان نر و ماده و حیوان وحشـی فراهم  گوشـت  کی از  ی خورا و

کـه بـرای شـترانش از درخـت بـرگ  ی آمـد  علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ فرسـتاد. پیغام َبرنـده نـزد و

کـه برگ ریـزه را از دسـتش می تکانـد، نـزد عثمـان آمـد. بـه او  یخـت. پـس علـی در حالـی  می ر

کـه در حـال احـرام نیسـتند، بخورانید؛ که مـا ُمحِرم  گفتنـد: ›بخـور!‹ گفـت: ›آن را بـه مردمـی 

هسـتیم.‹ سـپس گفـت: ›کسـانی را از اشـجع کـه در ایـن جاینـد، سـوگند می دهـم کـه گواهی 

کـه ُمحـِرم بـود، پـای گورخری هدیه شـد  کـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ در حالـی  دهنـد! آیـا می دانیـد 

و او از خوردنـش پرهیـز نمـود؟‹ گفتنـد: ›آری.‹«

کـه عثمـان بـن  کـرده  طبـری از طریـق ُصَبیـح بـن عبـداهلل َعْبسـی بـا ذکـر سـند روایـت 

ی  گماشـت. پـس و َعّفـان، ابوسـفیان بـن حـارث را بـر عـروض ]= مّکـه و مدینـه و یمـن و ...[ 

گذشـت. ابوسـفیان آن  ی  که باز و شـاهین داشـت، بر و به ُقَدید فرود آمد و مردی از شـامیان 

کبک نر شکار نمود و در آغل نهاد. چون عثمان  گرفت و با آن ها چند  ی وام  حیوانات را از و

یـد!« برخـی از  گفـت: »بخور ی  کبک هـا را پخـت و نـزد عثمـان آورد. و گذشـت، او آن  ی  بـر و

ی آمد و غـذای مقابل  ایشـان گفتنـد: »درنـگ می کنیـم تـا علـی بـن ابی طالـب بیایـد.« چـون و

یم.« عثمان گفت: »چرا نمی خوری؟« پاسـخ داد:  ایشـان را دیـد، گفـت: »مـا از ایـن غذا نخور

»ایـن گوشـت شـکار اسـت و خوردنـش جایـز نیسـت؛ زیـرا مـن ُمحِرم هسـتم.« عثمـان گفت: 

کـه احـرام  کـه ایمـان آورده ایـد، در حالـی  کسـانی  گفـت: »ای  کـن!« علـی  »مسـأله را بـرای مـا روشـن 

بسـته اید، شـکار را مکشـید�« ]مائـده/95[ عثمـان گفـت: »آیـا مـا آن را کشـتیم؟« پـس علـی ایـن آیه 

کاروانیان  ک آن برای شـما حال شـده اسـت بـرای برخورداری شـما و  ی خوانـد: »شـکار دریـا و خـورا را بـر و

کـه در احـرام هسـتید بـر شـما حرام شـده اسـت�« ]مائـده/96[ و شـکار خشـکی تـا هنگامـی 
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کـه تـا دو  کـرده، سـعید بـن منصـور از طریـق ُبْسـر بـن سـعید آورده  کـه ابن   َحـْزم یـاد  چنـان 

ی فـرود می آمـد، برایـش حیوان هـای  کـه و سـال از خالفـت عثمـان بـن َعّفـان، در منزل هایـی 

بـا او  وحشـی شـکار می کردنـد و ذبـح می نمودنـد و او در حـال احـرام، از آن می خـورد. زبیـر 

کـه آیـا ایـن بـرای مـا و بـه خاطـر مـا صیـد می شـود  کـرد. عثمـان گفـت: »مـن ندانـم  چـون و چـرا 

کنیم!« پس آن را وانهاد. ]یا نه[؟ خوب است آن را رها 

یافـت گسـترۀ ایـن مسـأله  کـه فقـه خلیفـه از در یـداد نشـان می دهـد  گویـد: ایـن رو امینـی 

ی کنـد؛ همـو که به افـراد ُمحِرم  کـه از رأی خلیفـۀ دوم پیـرو ی را خوشـایند بـود  ناتـوان بـوده یـا و

یانۀ خویـش، فتوادهنـدگان را  فرمـان مـی داد تـا گوشـت حیـوان شـکار شـده را بخورنـد؛ و بـا تاز

کـه بـه خـالف ایـن فتـوا ندهنـد. تفصیـل ایـن ماجـرا بـه خواسـت خـدای تعالـی  بیـم مـی داد 

خواهـد آمـد. اّمـا موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا دلیـل کتـاب و سـّنت، عثمان را مجـاب نمود 

گـردد و بـه همیـن سـخن بسـنده نماید:  کـه بـه خیمـه اش درون  و او چـاره ای نیافـت، جـز ایـن 

»همانا تو بسیار با ما مخالفت می ورزی!«

همیـن سـخن نشـان می دهـد کـه میان موالمان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و خلیفه، اختالف نظر 

و مخالفـت بسـیار بـوده؛ و بـس روشـن اسـت کـه هـر گاه میـان موالمـان علـی؟ع؟ و جـز او _ هر که 

خواهـد باشـد _ اختالفـی درگیـرد، حـق در کفـۀ امـام _ صلـوات اهلل علیـه _ اسـت؛ زیـرا پیامبـر فرمـوده 

کـه در  گاه  اسـت: »علـی بـا حـق اسـت و حـق بـا علـی؛ و ایـن دو هرگـز از هـم جـدا نگردنـد تـا آن 

روز قیامـت، در کنـار حـوض بـر مـن درآینـد.«1 و نیـز فرمـود: »علـی بـا قرآن اسـت و قـرآن بـا او؛ از هم 

جـدا نشـوند تـا در کنـار حـوض بـر مـن درآینـد.«2 نیـز وی دروازۀ شـهر دانـش پیامبـر؟ص؟ و میراث بر 

دانـش و گنجینـۀ علـم وی و داناتریـِن اّمتـش بـه قضاوت بـود.3 او _ سـام اهلل علیه _ پیراسـته از این 

بـود کـه بـه سـبب پیـروی از هـوا و هـوس یـا شـعله ور شـدن آتـش دشـمنی میـان خـود و دیگـری، 

کتاب )155/3-158؛ چاپ دوم: ص176-180( یاد شد، بنگرید. 1. به آن چه در همین 

کتاب )158/3؛ چاپ دوم: ص180( یاد شد، بنگرید. 2. به آن چه در همین 

کتاب )54/6-73؛ چاپ دوم: ص61- 81( یاد شد، بنگرید. 3. به آن چه به تفصیل در همین 
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بـا کسـی مخالفـت ورزد؛ چـرا کـه ایـن از همـان پلیدی ها اسـت که خداونـد در آیۀ تطهیـر، آن را 

از آن حضـرت؟ع؟ دور نمـوده اسـت. همـو  بـود کـه هـر دانایـی نزد وی سـر فرو مـی آوْرد و همگان 

کـس بـه سـّنت می دانسـتند. بـه همیـن سـبب، چـون عمـر، عبـداهلل بـن جعفـر  وی را داناتریـن 

را از پوشـیدن جامـۀ صّباغـی شـده در حـال احـرام بازداشـت، امـام؟ع؟ بـا ایـن سـخن رویاروی 

او ایسـتاد: »گمـان نـدارم کـه کسـی سـّنت را بـه مـا بیامـوزد!« )کتـاب األم شـافعی: 126/2 ]147/2[؛ 

یـد؛ زیـرا چـاره ای جز سرسـپردن به سـخن  ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 260/7( پـس عمـر سـکوت ورز
ّ
الُمحل

یانـه اش او را مـی زد. نیـز  گـر کسـی جـز آن حضـرت؟ع؟ بـود، عمـر بـا تاز کـه ا او نداشـت؛ حـال آن 

کار دشـوار، عمـر بـه او رجـوع می نمـود و چـون امـام آن مشـکل را  کـه در هـر  از همیـن روی بـود 

ک می شـد.«1 یا سـخنانی از همین  گر علی نبود، هرآینه عمر هال وامی گشـود، عمر می گفت: »ا

ک  گـر علـی نبـود، هرآینـه عثمـان هـال دسـت. نیـز خواهـد آمـد کـه خـود عثمـان نیـز می گفـت: »ا

می گشـت.«

گـردد و قـرآن پشـتوانۀ آن اسـت، در ایـن  ی  کـه بایـد پیـرو ک اسـت  پـس رأی ایـن امـام پـا

کـه در احـرام هسـتید بـر شـما حـرام شـده اسـت.«  سـخن خـدای تعالـی: »و شـکار خشـکی تـا هنگامـی 

کـه  چنـان  نمـود.  اسـتدالل  بـدان  عثمـان  نـزد  آن حضـرت؟ع؟  خـود  کـه  چنـان  ]مائـده/96[ 

کـرده، عمومّیـت ایـن آیـه در ظاهـر داللـت دارد  گـزارش  گروهـی  ـی: 249/7( از 
ّ
ابن   َحـْزم )الُمحل

کـردن و خوردنـش در حـال  کـه باشـد _ مالـک شـدن و ذبـح  گونـه  کـه هـر چـه صیـد شـود _ هـر 

گـر چـه  ی، خـوردن گوشـت شـکار را بـر ُمحـِرم حـرام نموده انـد، ا احـرام، حـرام اسـت. از ایـن رو

کـه در احـرام نیسـت، آن را ذبـح  کسـی  فـردی غیـر ُمحـِرم آن را بـرای خـود شـکار نمـوده و نیـز 

نمـوده باشـد. نیـز ذبـح حیـواِن شـکار شـده را بـر ُمحـِرم حـرام شـمرده اند، هرچنـد آن را پیـش از 

گشته باشد. ُمحِرم شدن، دارا 

برای  صفتی  کردن،  »حرام  گوید:   )]208  -207/6[  321/6 القرآن:  ألحکام  )الجامع  ُقْرُطبی 

کتاب. د ششم همین 
ّ
1. بنگرید به: اخبار نادر و شگفت در بارۀ دانش عمر در مجل

190/8
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ق می گیرد. پس در این آیه: ›و شکار خشکی بر شما حرام شده 
ّ
کارها تعل چیزها نیست؛ بلکه به 

کردن است. یعنی این آیه از شکار منع می نماید.  ]مائده/96[ مقصود، عمل شکار  است.‹ 

شاید نیز مقصود از صید، حیواِن شکار شده _ و نه عمل شکار _ باشد؛ یعنی مفعول را با 

که ُمحِرم را جایز  فعل نام نهاده باشند. و این ظاهرتر است؛ زیرا دانشوران اجماع نموده اند 

کند و  که به او بخشیده اند، بپذیرد و آن را بخرد و خودش آن را شکار  نیست تا شکاری را 

گونه ای آن را در دارایی خویش درآوَرد. در میان دانشوران مسلمان هیچ اختالفی در  نیز به 

که  این مسأله نیست، هم به سبب عمومّیت سخن خدای تعالی: ›و شکار خشکی تا هنگامی 

در احرام هستید بر شما حرام شده است.‹ ]مائده/96[ و هم به دلیل حدیث صعب بن جثامه.«

بــن ابی طالــب و ابن عّبــاس و ابن عمــر روایــت  گویــد: »از علــی  همــو )همــان: 322/6( 

گوشــت شــکار بخــورد؛ خــواه آن حیــوان  کــه ُمحــِرم را جایــز نیســت تــا در هیــچ حــال، از  شــده 

ایــن ســخن خــدای تعالــی عمومّیــت دارد:  زیــرا  نــه؛  باشــد و خــواه  او شــکار شــده   بــرای 

کــه در احــرام هســتید بــر شــما حــرام شــده اســت.‹ ]مائــده/96[ ابن عّبــاس  ›و شــکار خشــکی تــا هنگامــی 

ــن  ــز چنی ــعثاء نی ــد ابوش ی ــن ز ــر ب ــاووس و جاب ــمرده و ط ــد ش ــدون قی ــق و ب ــخن را مطل ــن س ای

گــزارش شــده و اســحاق هــم بــر آن اســت. اینــان بــه حدیــث  گفته انــد. همیــن ســخن از ثــوری 

ابن جثامــه اســتدالل نموده انــد.«

کــه در  م اســت 
ّ
رأی امــام؟ع؟ و پیروانــش دارای پشــتوانه هایی از ســّنت شــریف مســل

کنون شماری از آن ها را یاد می کنیم: روایت های صحیح و مسند آمده؛ و ا

ــوان  ی حی ــازو ــه ب ک ــی  ــا می دان ــم! آی ــن ارق ــد ب ی ــت: »ای ز ــده اس ــل ش ــاس نق 1. از ابن عّب

شــکار شــده ای را بــه پیامبــر؟ص؟ هدیــه نمودنــد و او نپذیرفــت و فرمــود: ›مــا ُمحِرم هســتیم.‹؟« 

گفــت: »آری.«

یــد بــن ارقــم بیامــد و ابن عّبــاس از او یــادآوری خواســت  کــه ز در عبارتــی چنیــن اســت 

کــه بــه رســول خــدا؟ص؟  گوشــت حیــوان شــکاری  گفــت: »بگــو آن خبــر چگونــه بــود در بــارۀ  و 
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گوشــت حیــوان  گفــت: »آری؛ مــردی اندامــی از  ــود.«  ی ُمحــِرم ب کــه و ــی  ــه شــد، در حال هدی

یــم؛ زیــرا در حــال  ی هدیــه داد و او آن را نپذیرفــت و فرمــود: ›مــا نمی خور شــکاری را بــه و

احــرام هســتیم.‹«

درآمـد  او  نـزد  ابن عّبـاس؟ضر؟  و  بیامـد  ارقـم  بـن  یـد  ز کـه  اسـت  چنیـن  مسـلم1   عبـارت 

گفـت: »بـرای رسـول خـدا در حالـی  گوشـت حیـوان شـکاری از او فتـوا خواسـت. او  و در بـارۀ 

گوشـت حیـوان شـکاری آوردنـد و او آن را نپذیرفـت.« کـه ُمحـِرم بـود، 

بنگرید به: صحیح مسـلم: 450/1 ]23/3، کتاب الحج[؛ سـنن  ابی داوود: 291/1 ]170/2[؛ الّسـنن 
ی تألیف ابن   َحْزم: 

ّ
الکبرٰی تألیف نسـائی: 184/5 ]370/2[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 194/5؛ الُمحل

گفته اسـت: »آن را از طریق هایی سراسـر صحیح روایت نمودیم.« ی  250/7. و

رسـول  کـه  بـودم  َوّدان2  یـا  ابـواء  در  »مـن  اسـت:  روایـت شـده  بـن جثامـه  از صعـب   .2

ی هدیـه نمـودم و او از مـن نپذیرفـت و چون  خـدا؟ص؟ بـر مـن گذشـت. گوشـت گورخـری بـه و

کنیـم؛ اّمـا در حـال  ناخشـنودی را در چهـره ام دیـد، فرمـود: ›مـا نمی خواهیـم دسـت تـو را رد 

احرام هستیم.‹«

گورخـری را بـرای پیامبـر؟ص؟ آوردنـد و او نپذیرفـت  گوشـت  کـه  در عبارتـی آمـده اسـت 

یم.« گوشت شکار نمی خور و فرمود: »ما ُمحِرم هستیم؛ 

کتـاب الحـج[؛ مسـند احمـد: 37/4 ]624/4[؛ سـنن  بنگریـد بـه: صحیـح مسـلم: 449/1 ]22/3، 
]370/2[؛   184/5 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]1032/2[؛   262/3 ابن ماجـه:  سـنن  39/2؛  دارمـی: 

الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 192/5 بـه چنـد طریـق؛ أحـکام القـرآن جّصـاص: 586/2 ]481/2[؛ جامـع 

صـول: 272/1 ]321/1[�
ُ
البیـان طبـری: 48/7 ]مـج5/ج74/7[؛ تیسـیرالوصول إلـی جامـع األ

کـه پیـش از ایـن  1. ایـن عبـارت در الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی آمـده و عبـارت موجـود در صحیـح مسـلم همـان اسـت 
گذشـت.)غ.(

2. آبـادی بزرگـی میـان مّکـه و مدینـه بـوده کـه از طریـق ُجحفه، هشـت میل با ابواء فاصله داشـته اسـت. صعب بن جثامه 
از مـردم آن جـا اسـت. بنگرید به: معجـم البلدان ]365/5[�

191/8
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گورخر به پیامبر؟ص؟  3. از سعید بن جبیر، از ابن عّباس نقل شده است: »نیم پاره ای از 

که در حال احرام بود، آن را نپذیرفت.« هدیه شد و او 

کفـل  کـه ُمحـِرم بـود،  عبـارت احمـد چنیـن اسـت: »صعـب بـن جثامـه بـه پیامبـر؟ص؟ 

کـه هنـوز خون چـکان بـود، نپذیرفـت.« خـری را هدیـه نمـود و او آن را 

گوشت حیوان شکاری.« در عبارت طاووس، در حدیثش چنین است: »بازویی از 

گورخر.« عبارت مقسم این است: »گوشت 

ی گوشـت حیوان شـکاری هدیه  گونـه اسـت: »به و در عبـارت عطـاء، در حدیثـش ایـن 

شـد و او نپذیرفـت و فرمـود: ›مـا ُمحِرم هسـتیم.‹«

گونـه اسـت: »صعـب بـن جثامـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ در حـال احـرام  تعبیـر نسـائی ایـن 

ی  کـه هنـوز خـون از آن می چکیـد، هدیـه نمـود و او آن را از و گورخـری را  ُقَدیـد، پـای  و در 

نپذیرفـت.«

بـه رسـول خـدا؟ص؟ هدیـه شـد و او آن را  گورخـری  ابن   َحـْزم چنیـن آورده اسـت: »پـای 

یـم.« در عبارت دیگر  نپذیرفـت و فرمـود: ›مـا در حـال احرام هسـتیم؛ گوشـت شـکار نمی خور

گـر ُمحـِرم نبودیـم، آن را از تـو می پذیرفتیـم.« گونـه اسـت: »ا او ایـن 

کتـاب الحـج[؛ مسـند احمـد: 290/1 و 338 و 341  بنگریـد بـه: صحیـح مسـلم: 449/1 ]23/3، 
نسـائی: 185/5 ]371/2[؛  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  الَطیاِلسـی: ص171؛  و 561[؛ مسـند  و 556   477/1[

گفتـه اسـت: »آن را از  ی  ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 249/7 _ و
ّ
الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 193/5؛ الُمحل

]481/2[؛   586/2 جّصـاص:  القـرآن  أحـکام  _ ؛  نمودیـم.«  روایـت  صحیـح  سراسـر  طریق هایـی 

الجامع ألحکام القرآن ُقْرُطبی: 322/6 ]208/6[�

درخور توّجه

از  همـگان،  شـدۀ  پذیرفتـه  صحیـِح  خبـر  ایـن  برابـر  در   )193/5 الکبـرٰی:  )الّسـنن  بیهقـی 
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طریـق عمـرو بـن امّیـۀ ضمـری روایـت نمـوده که صعب بن جثامـه کفل گورخـری را در ُجحفه 

گفتـه اسـت: »ایـن  ی  نیـز خوردنـد. سـپس و افـراد  و  از آن خـورد  او  و  بـه پیامبـر هدیـه نمـود 

گویـا پیامبـر حیـوان زنـده را  گـر خبـری پذیرفتـه ]نـزد دانشـوران[ باشـد،  سـند صحیـح اسـت و ا

گوشـت را پذیرفتـه اسـت؛ و خداونـد داناتـر اسـت.« نپذیرفتـه و 

یدنـش بـرای توجیـه  کـه مایـۀ دانـش بیهقـی چنیـن باشـد؛ بلکـه دوسـتی ورز گمـان نـدارم 

ی را نابینـا سـاخته؛ پـس ضعیـف را  کتـاب و سـّنت در تعـارض اسـت، و کـه بـا  رأی خلیفـه 

صحیـح دیـده و بـرای سـازگار سـاختن ایـن خبر با آن روایت صحیِح یاد شـده، سـخنی گفته 

کـه بخـاری )الّصحیـح: 165/3  کـه صراحـت لفظـش آن را برنمی تابـد. بـه همیـن سـبب اسـت 

اسـت:  آورده  کلمـات  ایـن  حـذف  بـا  را  همـگان  شـدۀ  پذیرفتـه  صحیـح  خبـر  آن   )]649/2[

کار از  نیم پـاره، کفـل، پـا، بـازو، و گوشـت. جّصاص )أحـکام القرآن: 586/2 ]481/2[( نیـز در این 

کرده است. خداوند امانت را پاینده دارد! ی  ی پیرو و

ــرد علــی البیهقــی ]193/5[( رأی بیهقــی را در آن چــه روایــت  ــی )الجوهرالنقــی فــی ال ابن ترکمان

کــه در ســند ایــن روایــت، یحیــی بــن ســلیمان  نمــوده، چنیــن پی نوشــت زده اســت: »گویــم 

کــه بنــا بــه بیــان یحیــی بــن اّیــوب بــرای مــن، وی همــان غافقــی مصــری  ُجْعفــی از ابن وهــب _ 

کــه ذهبــی )میــزان االعتــدال ]382/4[(  کســی اســت   اســت _ قــرار دارد؛ و یحیــی بــن ســلیمان 

و همــو )الکاشــف ]258/3[( بــه نقــل از نســائی، وی را غیــر ثقــه دانســته اســت. نیــز ابن  ِحّبــان 

کــه حدیث هــای غریــب روایــت نمــوده اســت.‹ و اّمــا غافقــی؛  گویــد: ›بســا  ]الّثقــات: 263/9[ 

ابوحاتــم ]الجــرح و  قــوی نشــمرده اســت و  را  او  المتروکیــن: ص249[  الّضعفــاء و  ]کتــاب  نســائی 

گفتــه  گویــد: ›بــه او احتجــاج نشــود.‹ احمــد ]العلــل و معرفــة الّرجــال: 52/3[ نیــز  الّتعدیــل: 127/9[ 

اســت: ›حفظــش درســت نبــود و فــراوان خطــا می کــرد و ماِلــک در دو حدیــث، او را دروغگــو 

دانســته اســت.‹ بــر ایــن پایــه، بــه تأویــل ایــن حدیــث نبایــد پرداخــت؛ زیــرا هــم ســندش 

پذیرفتنــی نیســت و هــم بــا حدیــث صحیــح مخالفــت دارد. آن چــه در حدیــث صحیــح 
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گفتــه اســت: ›پیامبــر  کــه  کــه پیامبــر؟ع؟ آن را نپذیرفــت، ســخن بیهقــی را رد می کنــد  آمــده 

گوشت را پذیرفت.‹« حیوان زنده را نپذیرفت و 

اسـت:  شـده  نقـل  ابی طالـب  بـن  علـی  از  ابن عّبـاس،  از  حـارث،  بـن  عبـداهلل  از   .4

کـه ُمحـِرم بـود، آوردنـد و او از آن نخـورد.« )مسـند  »گوشـت حیـوان شـکاری را بـرای پیامبـر؟ص؟ 
)]1032/2[  263/2 ابن ماجـه:  سـنن  ]169/1[؛   105/1 احمـد: 

گفـت: »ای  کـه بـه او  5. از هشـام بـن ُعـروه، از پـدرش، از عایشـه اّم المؤمنیـن رسـیده 

گـر ]در مـورد خـوردن گوشـت شـکار[ بـه وسوسـه  خواهـرزاده! اّیـام احـرام تنهـا َده شـب اسـت؛ ا

کـه بخوری یا نخوری، آن را رها کن!« و مقصودش خوردن گوشـت  بیفتـی و تردیـد پیـدا کنـی 

حیـوان شـکاری بـود. )موّطـأ ماِلـک: 257/1 ]354/1[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 194/5؛ تیسـیر 
صـول: 273/1 ]322/1[(

ُ
الوصـول إلـی جامـع األ

کردنـــد  6. از نافـــع نقـــل شـــده اســـت: »در مّکـــه، آهویـــی ذبـــح شـــده بـــه ابن عمـــر هدیـــه 

گوشـــت حیـــوان  کـــه در هـــر حـــال، فـــرد ُمحـــِرم از  ی خـــوش نمی داشـــت  و او نپذیرفـــت. و

ــورد.« شـــکاری بخـ

یانــش ثقــه هســتند، روایــت  کــه همــۀ راو ــی: 250/7( از طریقــی 
ّ
ایــن را ابن   َحــْزم )الُمحل

کرده است.

ی  گر نزد و گر خلیفه را دانشـی به سـّنت پیامبرش بود، شـاید با آن مخالفت نمی کرد. ا ا

کـه در حّجـت آوردن بـه کارش می آمـد و به سـودش بود، هرآینـه آن را ابراز می نمود  دلیلـی بـود 

و نوبـت را بـه پیروانـش نمی نهـاد تـا پـس از دیرزمانـی دلیلی بیاورند که در رسـیدن به حقیقت 

گویـد: »اّمـا علـی و ابن عّبـاس؟امهضر؟ بـر آنند  هیـچ سـودی نـدارد. بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 194/5( 

کـه خـوردن گوشـت حیـوان شـکاری بـر ُمحـِرم بـه صـورت مطلق حرام اسـت؛ و عمـر  و عثمان 

کرده انـد و حدیـث ابو َقتـاده و جابـر نیـز بـا آنـان  و َطلحـه و زبیـر و جـز ایشـان بـا آن دو مخالفـت 

همراهـی می کنـد. و خدا داناتر اسـت.«
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گویـد: »بـه سـال حدیبّیـه همراه رسـول خدا؟ص؟ روان شـدم.  ی  و اّمـا حدیـث ابو َقتـاده؛ و

همراهانـم ُمحـِرم گشـتند و مـن ُمحـِرم نشـدم. پیامبر؟ص؟ حرکت کرد و من نـزد همراهانم بودم 

او  بـر  و  گورخـری دیـدم  ی یکدیگـر ]از خوشـحالی[ می خندنـد. نگریسـتم و  بـه رو کـه دیـدم 

کـه او را بـر زمیـن افکنـد. از آنـان یاری خواسـتم و ایشـان از  یـورش آوردم و نیـزه ای بـدو افکنـدم 

گفتم: ›ای  گاه به رسـول خدا پیوسـتم و  کردنم پرهیز نمودند. سـپس از آن خوردیم و آن  یاری 

نـزد خویـش دارم.‹  باقیمانـده ای  آن  از  و هنـوز  یافتـم  گورخـری دسـت  بـه  مـن  رسـول خـدا! 

یـد!‹« )صحیـح بخـاری: 163/3 ]647/2[؛  کـه ُمحـِرم بودنـد، فرمـود: ›بخور پیامبـر؟ص؟ بـه آنـان 
کتـاب الحـج[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف نسـائی: 185/5 ]371/2[؛ سـنن  صحیـح مسـلم: 450/1 ]24/3، 

ابن ماجه: 363/2 ]1033/2[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 188/5(

یــداد در ســال حدیبّیــه،  کافــی نیســت؛ زیــرا ایــن رو ایــن ماجــرا بــرای رســاندن آن مقصــود 

کــه در خــود آن بــه صراحــت آمــده اســت. ایــن در  یعنــی ســال ششــم هجــری، رخ داده؛ چنــان 

کــه بســیاری از احــکام حــج در ســال حّجــة الــوداع، یعنــی ســال دهــم، تشــریع  حالــی اســت 

ی، در آن هنــگام  کــه از جملــۀ آن هــا تعییــن میقات گاه هــای حــج اســت. از همیــن رو گشــت 

کــه رســول خــدا و اصحابــش ُمحــِرم بودنــد. ابن َحَجــر )فتــح البــاری  ابو َقتــاده ُمحــِرم نبــود، بــا آن 

کــه  یــداد پیــش از آن بــود  کــه ایــن رو گویــد: »گفته انــد  بشــرح صحیــح البخــاری: 19/4 ]23/4[( 

کــردن  پیامبــر میقات گاه هــا را تعییــن نمایــد.« ســندی )شــرح ســنن النســائی: 185/5( پــس از یــاد 

کــه ماجــرا در ســال حدیبّیــه بــوده، برمی آیــد که  ی  از حدیــث ابو َقتــاده، گویــد: »از ایــن ســخن و

گردنــد؛  کــه میقات گاه هــا تعییــن  گــذار از میقــات، پیــش از آن بــوده  ُمحــِرم نبودنــش در زمــان 

کــه از احمــد روایــت شــده، در ســال حّجــة الــوداع صــورت پذیرفــت.« و ایــن تعییــن، چنــان 

کـه  کـه در سـال حّجـة الـوداع تشـریع گشـت، احـکام شـکار اسـت  از دیگـر احـکام حـج 

در سـورۀ مائـده نـازل شـده؛ و ایـن سـوره واپسـین بخـش فـرود آمـدۀ قـرآن اسـت. روایـت گشـته 

قـراءت نمـود و فرمـود: »ای مـردم! همانـا سـورۀ مائـده  الـوداع  کـه پیامبـر؟ص؟ آن را در حّجـة 
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یـد!«  ید و حرامـش را حـرام دار واپسـین بخـِش نـازل شـده اسـت. پـس حاللـش را حـالل شـمار

کـم آن را صحیـح  کـه حا گشـته  هماننـد ایـن، بـه صـورت بـدون ِاسـناد از عایشـه نیـز روایـت 

بـن حبیـب  َضْمـرة  از طریـق  را  آن  ابوُعَبیـد  اسـت.  پذیرفتـه  را  ابن کثیـر صّحتـش  و   شـمرده 

کم:  و عطّیـة بـن قیـس، بـه نحو مرفوع )= از پیامبر( آورده اسـت. )المسـتدرک علـی الّصحیحیِن حا
زَمْخَشـری: 403/1 ]602/1[؛  الکّشـاف  ُقْرُطبـی: 31/6 ]22/6[؛  القـرآن  311/2 ]340/2[؛ الجامـع ألحـکام 

کثیر: 2/2؛ تفسیر الخازن: 448/2 ]429/1[؛ فتح القدیر شوکانی: 1/2 ]3/2[( تفسیر ابن 

کـه چنـدی از احـکام حـج در سـال حدیبّیـه هنـوز  پـس غریـب و ناپذیرفتنـی نیسـت 

که حکم این مسـأله نیز از آن جمله اسـت. موالی ما امیرالمؤمنین؟ع؟  تشـریع نگشـته باشـد 

کـه دیگـران نیـز، بـه  در سـال حدیبّیـه حضـور داشـت و ماجـرای ابو َقتـاده را شـاهد بـود؛ چنـان 

فـرض صّحـت ایـن ماجـرا، آن را شـاهد بودنـد. بـا ایـن حـال، بـه رفتـار عثمـان اعتـراض نمـود 

گواهـی دادن سوگندشـان داد و سـخن او را  کـه آن حضـرت _ صلـوات اهلل علیـه _ بـرای  گواهانـی  و 

م گواهـی دادند که 
ّ
گواهـی کردنـد، نیـز از ماجـرای آن سـال غافـل نبودنـد، اّمـا به تشـریعی مسـل

پـس از آن صـورت پذیرفتـه بـود.

گــر ماجــرای ابو َقتــاده جایگاهــی از صّحــت و یــا اعتبــاری داشــت، عثمــان حّجت آوری  ا

گفتیــم؛  کــه  گونــه اســت  کــه وضــع آن همــان   بــه آن را وانمی نهــاد؛ اّمــا خــودش می دانســت 

باطــل  بــا حّجــت  امــام؟ع؟  پــس چــون  از تشــریع دارای حّجّیــت نیســت.  و عمــل پیــش 

گشــت و از حّجــت آوری  ی را مجــاب ســاخت، او در خیمــۀ خویــش پنهــان  کننــده اش و

ک را برای مردِم پیرامون آب وانهاد. دوری نمود و آن خورا

کرده اند  و اّما حدیث جابر؛ شـماری از پیشـوایان فقه و حدیث، آن را با ذکر سـند روایت 

لـب بـن َحْنَطـب، از  و بـر ضعـف آن تصریـح نموده انـد. از طریـق عمـرو بـن ابی عمـرو، از  ُمّطَ

کـه در  کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »شـکار خشـکی بـرای شـما  جابـر بـن عبـداهلل روایـت شـده 

حـال احـرام هسـتید، حـالل اسـت؛ مگـر آن چـه خودتان شـکار کنید و یا به قصد شـما شـکار 
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شـده باشـد.« )کتـاب األم: 176/2 ]208/2[؛ سـنن  ابـی داوود: 291/1 ]171/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف 
ـی تألیـف ابن   َحـْزم: 253/7(

ّ
نسـائی: 187/5 ]372/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 190/5؛ الُمحل

قـوی  ابی عمـرو در حدیـث  بـن  »ابوعبدالّرحمـن عمـرو  گویـد:  الکبـرٰی  الّسـنن  نسـائی در 

کرده است.« ی روایت  گرچه ماِلک از و نیست، 

ـی گفتـه اسـت: »و اّمـا خبر جابر اعتبار نـدارد؛ زیرا از عمرو بن ابی عمرو 
ّ
ابن   َحـْزم در الُمحل

روایت شـده که ضعیف است.«

ابن ترکمانـی )الجوهـر الّنقـی فـی الـرد علـی البیهقـی ]190/5-191[( ایـن سـخن شـافعی را آورده: 

»دراوردی  اسـت:  گفتـه  و  اسـت.«  اعتمادتـر  قابـل  حدیـث  در  دراوردی1  از  »ابن ابی یحیـی 

ابن معیـن  نموده انـد.  احتجـاج  ی  و بـه  محّدثـان  دیگـر  و  بخـاری  و  مسـلم  کـه  اسـت  کسـی 

ی را ثقـه و حّجـت شـمرده؛ و قّطـان و ابوحاتـم ]الجـرح و الّتعدیـل: 395/5[  یـخ: 230/3[ و ]الّتار

کتاب هـای پنج گانـۀ  و جـز آن دو، او را ثقـه دانسـته اند. اّمـا از ابن ابی یحیـی در هیـچ یـک از 

آن  جـز  و  ابن معیـن  و  ابن حنبـل  همچـون  حافظـان،  از  گروهـی  و  نیامـده  روایتـی  حدیـث، 

گویـد: ›از فقیهـان مدینـه در بـارۀ  دو، او را بـه دروغگویـی نسـبت داده انـد. ِبْشـر بـن مفضـل 

ی  ی را دروغگـو یـا ماننـد آن خواندنـد.‹ از ماِلـک در بـارۀ ثقـه بـودن و او پرسـیدم، همگـی و

کـرد.‹ ابن حنبـل  پرسـیدند؛ گفـت: ›نـه در حدیـث، ثقـه اسـت و نـه بـه دیانتـش اعتمـاد تـوان 

یـان و فـردی معتزلـی و جهمی  ی بـر مذهـب قدر ]العلـل و معرفـة الّرجـال: 503/2[ گفتـه اسـت: ›و

گونـه آفـت در او وجـود داشـت.‹ بیهقـی ]الّسـنن الکبـرٰی: 205/1؛ 157/7[ در باب هـای  بـود و هـر 

ی اختـالف نموده انـد.‹ بـا این همه، چگونـه او را بر  تیّمـم و نـکاح گفتـه اسـت: ›در عدالـت و

دراوردی ترجیـح دهیـم؟«

گـر وی و همراهانـش بـر دراوردی ترجیـح داده شـوند،  گفتـه اسـت: »وانگهـی حّتـی ا همـو 

بـر  افـزون  کـه  دارد  قـرار  آن  در  ابی عمـرو  بـن  عمـرو  زیـرا  اسـت؛  ایـراد  دارای  حدیـث  ایـن 

1. این دو تن در طریق شافعی از این حدیث، وجود دارند.
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گویـد:  کرده انـد. ابن معیـن  پریشـان گویی اش در ایـن حدیـث، در بـارۀ خـود او نیـز چـون و چـرا 

›ابـوداوود ]عمـرو بـن ابی عمـرو[ قوی نیسـت.‹ یحیی این را نیز افـزوده که ماِلک وی را ضعیف 

می شمرده است. َسْعدی او را پریشان حدیث خوانده است.«

ـد تکمیلـی: ص116[ در بـارۀ وی 
ّ
لـب؛ ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـرٰی: مجل گویـد: »و اّمـا ُمّطَ همـو 

گفته اسـت: ›به حدیث وی احتجاج نشـود؛ زیرا از پیامبر؟ص؟ بسـیار حدیث بی سـند می آوَرد 

ِترِمـذی ]الّسـنن:  و بیشـینۀ اصحابـش فریبـکار بودنـد.‹ نیـز خـود ایـن حدیـث مرسـل اسـت. 

لـب از جابـر حدیـث شـنیده باشـد.‹ بدیـن سـان، آشـکار  204/3[ گویـد: ›دانسـته نشـده کـه ُمّطَ

گـر هـم ثقه باشـد، از جابر  لـب چـون و چـرا اسـت؛ ا شـد کـه ایـن حدیـث چهـار ایـراد دارد: در ُمّطَ

حدیثـی نشـنیده، پـس ایـن روایـت مرسـل اسـت؛ در عمـرو نیـز چنـد و چـون کرده انـد؛ و چهـارم 

این که اگر هم عمرو ثقه باشد، چنان که گذشت، در بارۀ او اختالف نموده اند.«

کـه با نّیـت دیگری که  ی بـر ایـن حدیـث آورده، از ایـن نظـر  سـپس همـو ایـرادی از َطحـاو

کنـد، چیـزی بـر آن کس حرام نمی شـود. بـرای کسـی شـکار 

حدیـث  دو  ایـن  بـه  پـس  جابـر.  و  ابو َقتـاده  حدیـث  در بـارۀ  سـخن  چکیـدۀ  بـود  ایـن 

نمی تـوان اعتمـاد نمـود و از آن حدیث هـای صحیـِح ثابـت یـاد شـده دسـت برداشـت. نیـز 

نمی تـوان بـا ایـن دو، آن عمـوم را تخصیـص زد یـا سـخن های مطلـق قـرآن را دارای قیـد نمـود. 

کـرد و رأی  پـس در ایـن مسـأله، تنهـا بایـد بـه کتـاب عزیز خداوند و سـّنت ثابت شـریف تکیه 

کوبیـد! کـه از آن دو دور باشـد و جـدا بیفتـد، بـه دیـوار  هـر یـک از افـراد بشـر 

که نمی دانند، پیروی مکن.« ]جاثیه/18[ کسانی  »و از هواها و خواهش های دل 

16. دعوایی که خلیفه نزد علی می فرستد

کــه  کرده انــد  احمــد و دورقــی از طریــق حســن بــن َســْعد، از پــدرش بــا ذکــر ســند روایــت 

کــه او نیــز  یحیــس1 و ]همســرش[ صفّیــه از بــردگان امــوال خمــس بودنــد. صفّیــه بــا مــردی 

1. در مسند احمد »یحنس« آمده است.
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ــدری  ــای پ ــر دو، اّدع ــس، ه کار و یحی ــا ــرد زن ــی زاد. م کودک ــود و  ــا نم ــود، زن ــس ب ــوال خم از ام

نمودنــد و دعــوای خویــش را نــزد عثمــان بردنــد. عثمــان آن دو را نــزد علــی بــن ابی طالــب 

کــه رســول  کنــم  گفــت: »در بــارۀ ایــن دو بــه همــان چیــزی حکــم  فرســتاد. علــی بــن ابی طالــب 

کار اســت.‹« ســپس بــه هــر یــک از  خــدا؟ص؟ حکــم فرمــود: ›فرزنــد از آِن بســتر و ســنگ از آِن زنــا

َکْنــُز الُعّمــال:  یانــه زد. )مســند احمــد: 104/1 ]167/1[؛ تفســیر ابن کثیــر: 478/1؛  کار پنجــاه تاز آن دو زنــا

)]198/6[ 227/3

کـه چـرا خلیفـه آن حکـم را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ حوالـه داد؟  امینـی گویـد: آیـا می دانیـد 

گـر نمی دانیـد، ]بدانیـد[؛ زیـرا نـزد خودش دانشـی نبود تـا این دعوا را با آن داوری کند. شـاید  ا

کار را هـر یـک صـد تازیانـه بزنیـد.« ]نـور/2[  گوشـش بـود: »زن و مـرد زنـا  ایـن سـخن خـدای تعالـی در 

گونـۀ سربسـته می دانسـت در بسـیاری از احـکام میـان آزادان و بـردگان اختـالف اسـت؛  و بـه 

گویـا بـه ایـن سـخن خـدای تعالـی  کـه مسـألۀ حـد نیـز از آن جملـه اسـت.  اّمـا نمی دانسـت 

کدامـن و بـا  کـه بـا زنـاِن ]آزاِد[ پا کـه توانگـری و فراخ دسـتی نـدارد  کـس از شـما  یـده بـود: »و هـر  توّجـه نورز

گیـرد[، و خدا بـه ایمان  کـه ]شـما مسـلمانان[ مالـک آنیـد ]به زنی  کنیـزان بـا ایمـان  کنـد، پـس  ایمـان ازدواج 

کابینشـان را  گیرید و  شـما داناتـر اسـت، برخی تـان از برخـی دیگریـد. پـس آنـان را بـا اجـازۀ کسانشـان به زنـی 

کاران و نـه دوسـت گیران پنهانـی و چـون  کدامنـان باشـند نـه زنـا کـه پا بـه شـیوه ای نیکـو بدهیـد، در حالـی 

که بر زنان آزاد است.« ]نساء/25[ گر مرتکب فحشا شوند بر آنهاست نیمی از عذابی  کنند ا شوهر 

گرامی پیش چشـم خلیفه بوده، اّما از فهم حقیقت آن درمانده اسـت؛  شـاید هم این آیۀ 

کـه  کار بایـد سنگسـار شـوند، اّمـا ایـن را درنیافتـه بـود  کـه زنـان شـوهردار زنـا زیـرا بـه یـادش بـوده 

یانـه زدن اسـت. بدیـن  کـرد، تاز سنگسـار تجزیه پذیـر نیسـت و آن چـه می تـوان بـه دو نیمـش 

کار سنگسـار نمی شـوند؛ بلکـه نیمـی از  کـه کنیـزان شـوهردار زنـا گرامـی داللـت دارد  سـان، آیـۀ 

کار، در بارۀ آنـان انجام  یانـۀ ثابـت شـده در سـّنت شـریف بـرای زنان آزاد همسـردار و زنـا حـّد تاز

می پذیـرد. )صحیـح بخـاری: 48/1 ]2509/6[؛ صحیـح مسـلم: 37/2 ]535/3، کتاب الحدود[؛ سـنن  
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ابـی داوود: 239/2 ]160/4[؛ سـنن ابن ماجـه: 119/2 ]857/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 242/8؛ 

کتـاب األم: 121/6 ]135/6[؛ الجامـع ألحـکام القـرآن: 159/12 ]107/12[( موّطـأ ماِلـک: 170/2 ]827/2[؛ 

»رسـول  اسـت:  آورده  علـی؟ع؟  از  ابوجمیلـه،  طریـق  از   )]219/1[  136/1 )المسـند:  احمـد 

کرده بود، حد بزنم. دیدم در اّیام نفاس  که زنا  کنیزان سـیاهش را  خدا؟ص؟ مرا فرسـتاد تا یکی از 

است؛ پس نزد پیامبر؟ص؟ آمدم و این را به وی گفتم. فرمود: ›چون از نفاسش برآمد، او را پنجاه 

تازیانـه بـزن!‹« ابن کثیـر )الّتفسـیر: 476/1( نیـز همیـن را آورده کـه عبارتـش چنیـن اسـت: »هرگاه از 

نفاسـش بهبـود یافـت، وی را پنجـاه تازیانـه بـزن!« نیـز شـوکانی )نیـل األوطـار: 292/7 ]136/7[( بـا 

کتـاب  همـان عبـارِت یـاد شـده، ایـن خبـر را آورده اسـت. همچنیـن مسـلم ]الّصحیـح: 537/3، 

الحدود[ و ابوداوود ]الّسـنن: 161/4[ و ِترِمذی ]الّسـنن: 37/4[ _ ضمن صحیح شـمردن خبر _ آن را 

با ذکر سند روایت کرده اند؛ اّما درعبارت آنان کلمۀ پنجاه یافت نمی شود.

کـه خلیفـه این هـا را بـه سـبب دورِی زمانـی از یـاد بـرده بـود؛ اّمـا آیـا آن چـه را در  گیـرم 

کـه حافظـان  کـرده بـود؟ چنـان  ی، در دورۀ عمـر رخ داده بـود، نیـز فرامـوش  روزگار نزدیـک بـه و
َکْنـُز  476/1؛  ابن کثیـر:  تفسـیر  242/8؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]827/2[؛   170/2 ماِلـک:  )موّطـأ 

یانه می زد. شـاید  کار پنجـاه تاز الُعّمـال: 86/3 ]414/5[( آورده انـد، عمـر بـه کنیـزان شـوهردار زنـا

گاه و هـم از سـّنت پیامبـر بـا خبـر بـود و هـم رخـداد  گرامـی آ هـم خلیفـه، هـم بـه مفـاد آیـات 

کـه آیۀ گرامی  کـرده بـود؛ زیـرا می دید  روزگار عمـر را در یـاد داشـت؛ اّمـا حکـم غـالم او را گرفتـار 

و نیـز متـن احادیـث در بـارۀ کنیـزان تصریح دارد و نمی دانسـت که غـالم و کنیز هر دو مملوک 

کـه پیشـوایان حدیـث و تفسـیر  کشـان یکـی اسـت. ایـن همـان اسـت  هسـتند و از ایـن رو، مال

بر آن همداسـتانند؛ چنان که در این مأخذها آمده اسـت: کتاب األّم شـافعی )144/6 ]155/6[(؛ 
ألحـکام  الجامـع  )243/8(؛  بیهقـی  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]169/2[(؛   206/2( جّصـاص  القـرآن  أحـکام 

 270/1( ی  بیضـاو التأویـل  أسـرار  و  التنزیـل  أنـوار  107/12[(؛  ]96/5؛   159/12 )146/5؛  ُقْرُطبـی  القـرآن 

صـول )4/2 ]7/2[(؛ فیـض اإللـه المالـک تألیـف بقاعـی )311/2(؛ 
ُ
]210/1[(؛ تیسـیرالوصول إلـی جامـع األ

فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )137/12 ]165/12[(؛ فتـح القدیر )416/1 ]452/1[(؛ تفسـیر الخازن 
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ِف البحـر الّزّخار1 
ّ
کـه مؤل گویـد: »چنـان  )360/1 ]346/1[(� شـوکانی )نیـل األوطـار: 292/7 ]136/7[( 

کنیز و غالم فرق نهاده باشد.« که میان  کس نیست  گزارش نموده، هیچ 

باشـد؛  کار  زنـا مـرد  آِن  از  بایـد  ناچـار  کار  زنـا زن  زادۀ  کـه  پنداشـته  خلیفـه  شـاید  نیـز 

کـه امـکان  ی نزدیکـی نمـوده یـا از زمانـی  و درنیافتـه کـه شـاید همسـر  آن کنیـز ]پـس از زنـا[ بـا و

کـه فرزند بـدان نسـبت می یابد، همین  کـه آن بسـتر  ی درآمیختـه باشـد؛  بـارداری هسـت، بـا و

گونـه تحقـق می یابـد؛ چنـان کـه موالمـان امیرالمؤمنین؟ع؟ بـدان حکم فرمـود و البّته اصل آن 

کار است.« همان سخن پیامبر؟ص؟ است: »فرزند از آِن بستر و سنگ از آِن زنا

کتـاب  کـه دانـش  کسـی حوالـه داد  کـه حکـم ایـن مسـأله را نـزد  یـد   خلیفـه انصـاف ورز

ک اسـت،  که این دانش نزد عترت پا و سـّنت نزد او اسـت؛ زیرا خودش به یقین می دانسـت 

کـه برایـش پیـش می آمـد،  کاش ایـن انصـاف را در همـۀ مسـائل و امـوری  نـه خانـدان امـوی. 

کتاب و سـّنت از  که دانش  که اّمت نیازمند پیشـوایی اسـت  کاش می دانسـت  می داد و ای 

او پنهـان نمانـد؛ و در بـارۀ اّمـت، انصـاف بـه خرج مـی داد. اّما ... :
که توانی، پرداز!« کاری  گذار؛ و به  کاری را نتوانی، آن را وا چون 

17. رأی خلیفه در بارۀ عّدۀ زِن به ُخلع جدا شده

از نافـع نقـل شـده کـه از ربیـع، دختـر معـوذ بـن عفـراء، شـنیده کـه عبـداهلل بـن عمـر چنین 

خبـر مـی داد کـه در روزگار عثمـان از همسـرش بـه طـالق خلع جدا شـد. سـپس معـاذ بن عفراء 

گفـت: »دختـر معـوذ از همسـرش بـه طـالق خلـع جـدا شـده  ]= بـرادِر معـوذ[ نـزد عثمـان آمـد و 

اسـت. آیـا امـروز از خانـۀ وی انتقـال یابـد؟« عثمـان بـه او گفـت: »انتقال یابـد و از یکدیگر ارث 

کنـد، مبـادا  کـه تـا گذرانـدن یـک حیـض نبایـد ازدواج  نبرنـد و بـر آن زن عـّده نباشـد؛ مگـر ایـن 

گفـت: »عثمـان بهتریـِن مـا و داناتریـن مـا اسـت.« در  بـاردار باشـد.« در ایـن هنـگام، عبـداهلل 

کـه عبـداهلل گفـت: »عثمـان بزرگ تریـن و داناتریـن مـا اسـت.« عبـارت دیگـر آمـده 

ِف این اثر، احمد بن یحیی بن مرتضی )د. 840( است که این گزارش را در البحر الّزّخار )143/6( آورده است.)غ.(
ّ
1. مؤل
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در عبـارت عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 504/6[ از نافـع، از ربیـع، دختـر معـوذ، آمـده اسـت: 

کـه چـون حضور داشـت، برای مـن کم خرج می کـرد و آن گاه که غایب  »مـن همسـری داشـتم 

بـود، یکسـره از نفقـه و خرجـی محرومـم می سـاخت1. روزی از من لغزشـی سـرزد و بـه او گفتم: 

›در ازای هـر چـه دارم، بـه طـالق خلـع از تـو جـدا می شـوم.‹ و او پذیرفـت و مـن نیـز چنیـن 

نافـذ  را  نیـز طـالق خلـع  او  ُبـرد.  نـزد عثمـان  را  بـن عفـراء، مسـأله  کـردم. پـس عمویـم، معـاذ 

کمتـر از آن را  گیسـوباف مـن و  کـه ]همـۀ امـوال مـن[ حّتـی رشـتۀ  دانسـت و بـه او فرمـان داد 

گیسوبافم همه چیز را بگیرد.« گفت: »جز رشتۀ  بگیرد.« و یا چنین 

کـه او دختـر بـرادرش را بـه همسـری مـردی درآورد و سـپس  در عبـارت دیگـر از نافـع آمـده 

ی آن را نافـذ دانسـت و زن را فرمـان  بـه طـالق خلـع طالقـش داد و مسـأله را نـزد عثمـان آورد. و

کـه  کـه یـک حیـض را بگذرانـد. در عبـارت ابن ماجـه از طریـق ُعبـادة بـن صامـت آمـده  داد 

ربیـع گفـت: »از همسـرم بـه طـالق خلع جدا شـدم و سـپس نزد عثمان رفتـم و در بارۀ عّده ای 

کـه تـازه بـا تـو  گفـت: ›بـر تـو عـّده نیسـت؛ مگـر ایـن  کـه بـر مـن واجـب اسـت، از او پرسـیدم. 

درآمیختـه باشـد، پـس یـک حیـض را درنـگ نمایـی.‹«

امینی گوید: خداوند عزیز حکیم تصریح فرموده: »و زنان طاق داده شـده تا سـه پاکی درنگ 

کننـد.« ]بقـره/228[ بـی آن کـه میـان گونه هـای طـالق کـه همـه برگرفتـه از جدایـی و اختـالف زن 

و مـرد اسـت، تفاوتـی بگـذاَرد. پـس اگـر بیـزاری تنهـا از جانـب مـرد باشـد، طالق رجعی اسـت؛ 

اگـر تنهـا از سـوی زن باشـد، طـالق خلـع اسـت؛ و اگـر از هـر دو باشـد، مبـارات اسـت. هـر یـک 

از ایـن گونه هـا در زمینـۀ عـّده حکمـی ویـژه نـدارد، مگـر آن چـه بـا عمومّیـت آیـۀ گرامـی بـرای 

قـات( برمی آیـد. فتواهـای صحابـه 
ّ
 همـۀ آن هـا ثابـت گشـته و از کلمـۀ جمـع دارای »أل« )ألمطل

و تابعین و دانشـوران پس از ایشـان که پیشـاپیش آنان، پیشـوایان مذهب های چهارگانه جای 

1. در اصـل مأخـذ چنیـن کـه ترجمـه کردیـم، آمـده اسـت و بـه نظـر می رسـد کـه همیـن درسـت باشـد. در متـن آمـده اسـت: 
»مـرا اندوهگیـن می کـرد.« )ن.(
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دارنـد، بـر همیـن مطلـب هم داسـتان اسـت. ابن کثیـر )الّتفسـیر: 276/1( گوید: »مسـأله: ماِلک و 

ابوحنیفـه و شـافعی و احمـد و اسـحاق بـن   راُهَویـه _ در روایتـی مشـهور از آن دو _ بـر آننـد کـه زِن 

بـه طـالق خلـع جـدا شـده دارای عـّدۀ زنـان طـالق گرفتـه، یعنـی سـه دورۀ پاکـی، اسـت؛ اگـر از 

زنانـی باشـد کـه حیـض می بیننـد. همیـن از عمـر و علـی و ابن عمـر روایـت شـده و ایـن کسـان 

َمه، عمـر بـن 
َ
ب، سـلیمان بـن َیسـار، ُعـروه، سـالم، ابو َسـل هـم چنیـن گفته انـد: سـعید بـن  ُمَسـِیّ

عبدالعزیـز، ابن شـهاب، حسـن، شـعبی، ابراهیـم نخعـی، ابوعیاض، خالس بن عمـر،  َقتاده، 

سـفیان ثـوری، اوزاعـی، لیـث بن َسـْعد، ابوُعَبیـد. ِترِمـذی )الّسـنن: 142/1 ]492/3[( گوید: ›این 

سـخِن بیشـینۀ دانشـوران از صحابه و جز ایشـان اسـت؛ و مدرکشـان در این حکم آن اسـت که 

خلـع نوعـی طـالق اسـت، پـس آن زن هماننـد دیگـر زنـاِن طـالق گرفته بایـد عّده نـگاه  دارد.‹«

که نزد اهل سـّنت پیشـوایان مسـلمانان به شـمار می روند؛ و در آن  کسـانی  این بود آرای 

کـه بـا رأی عثمـان سـازگار باشـد. چنان که یـاد کردیـم، رأی آنان با  هیـچ چیـز یافـت نمی شـود 

کریم سازگار است. قرآن 

کـه ِترِمـذی )الّسـنن: 142/1  برخـی بـرای تأییـد رأی عثمـان بـه روایتـی احتجـاج نموده انـد 

]491/3[( از طریـق عکرمـه، از ابن عّبـاس آورده اسـت: »همسـر ثابـت بـن قیـس؟ضر؟ بـه طـالق 

خلـع از او جـدا شـد و پیامبـر؟ص؟ عـّدۀ او را یـک حیـض قـرار داد.«

ایـن روایـت باطـل اسـت؛ زیـرا آن چـه نـزد بخـاری ]الّصحیـح: 2021/5[ و نسـائی ]الّسـنن 

الکبـرٰی: 369/3[ در ماجـرای همسـر ثابـت بـه ثبـت رسـیده، از طریـق ابن عّباس چنین اسـت: 

گفـت: ›ای رسـول خـدا! مـن از اخـالق   »همسـر ثابـت بـن قیـس نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آمـد و 

کـه نتوانـم همـۀ خواسـته هایش را بـرآورم   و دیانـت همسـرم ناخرسـند نیسـتم؛ ولـی ]بیـم دارم 

رسـول  نمـی دارم.‹  دوسـت  را  خداونـد[  دسـتورهای  بـه  نکـردن  عمـل  و  بندگـی  ]در  کفـر  و[ 

ی بـود. _ او  ی بازمی گردانـی؟‹ _ و ایـن بوسـتان َمهـر و خـدا؟ص؟ فرمـود: ›آیـا بوسـتانش را بـه و

گفـت: ›آری.‹ رسـول خـدا؟ص؟ ]بـه ثابـت[ فرمـود: ›بوسـتان را بپذیـر و او را طـالق ده!‹«
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ی جدا گشـت و زنـاِن طالق یافته  پـس بـا نظـر بـه ایـن عبارت، همسـر ثابت به طالق از و

کـی بایـد از همسـر گزیدن خودداری کننـد. وانگهی آشـفتگی حیرت آوری  تـا گذرانـدن سـه پا

یختن به آن را سسـت می سـازد. در عبارتی  کـه در قّصـۀ ایـن زن بـه چشـم می خـوَرد، دسـت آو

کـه در سـنن ابن ماجـه ]663/1[ آمـده اسـت.  ی جمیلـه دختـر سـلول بـوده؛ چنـان  کـه و آمـده 

ی، دختـر عبـداهلل یـاد شـده اسـت.  ینـب؛ و در عبـارت دیگـر و در عبـارت ابوزبیـر، نامـش ز

ابن ماجـه و نسـائی نامـش را مریـم عالیـه آورده انـد. در موّطـأ ماِلـک ]564/2[ حبیبـه دختـر سـهل 

آمـده و بصریـان او را جمیلـه دختـر ُاَبـّی شـمرده اند.1 بیشـینۀ این عبارت هـا، همچون عبارت 

کریـم را بـا  بخـاری و نسـائی، از یـک حیـض بـه عنـوان عـّده یـاد نکرده انـد؛ پـس حکـم قـرآن 

چیـزی هماننـد ایـن نتـوان تخصیـص زد.

یدادی جایگاهی از درسـتی و راسـتی داشـت، پیشـوایان اّمت  گر چنین رو که ا دیگر آن 

گفتار ابن کثیر دیدید. که در  بر خالفش همداستان نمی شدند؛ چنان 

که ِترِمذی )الّسـنن: 142/1( از ربیع دختر  گاه نیز پشـتوانۀ رأی خلیفه را روایتی دانسـته اند 

ی در روزگار رسـول خـدا؟ص؟  کـه نـزد عثمـان دعـوا آورد _ نقـل نمـوده کـه و معـوذ _ همـان کسـی 

کـه یـک حیـض را  بـه طـالق خلـع جـدا شـد و پیامبـر؟ص؟ او را فرمـان داد یـا فرمـان داده شـد 

عـّده قـرار دهـد. ِترِمـذی گویـد: »حدیـث صحیح ربیع این اسـت که ]از سـوی عثمـان[ فرمان 

داده شـد تـا یـک حیـض را عـّده قـرار دهـد.« نیـز بـا ایـن عبـارت در حدیث سـلیمان بن َیسـار، 

کـه یک حیض  کـه گفـت: »از همسـرم بـه طـالق خلـع جـدا شـدم و فرمـان یافتـم  از ربیـع آمـده 

را عـّده نگـه دارم.«

عبـارت  »همیـن  اسـت:  گفتـه  حدیـث  ایـن  روایـت  از  پـس   ]451/7 ]الّسـنن:  بیهقـی 

کـه در روزگار پیامبـر؟ص؟ بـوده، یاد نشـده  کـه در آن، از فرمـان دهنـده و از ایـن  درسـت تر اسـت 

کـه او در روزگار عثمـان بـن َعّفـان؟ضر؟ از همسـرش  کتـاب خلـع روایـت نمودیـم  اسـت. مـا در 

1. بنگرید به: نیل األوطار: 34/7- 37 ]276/6- 278[�
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ی حدیـث نافـع را که در آغاز سـخن یاد شـد، با ذکر سـند  بـه طـالق خلـع جـدا شـد.« سـپس و

کـرده و گفتـه اسـت: »ایـن روایـت تصریـح دارد که عثمـان؟ضر؟ به آن زن چنـان فرمانی  روایـت 

گونـۀ مطلـق شـامل زِن بـه طـالق خلـع  گرفتـه بـه  داد؛ اّمـا ظاهـر قـرآن در بـارۀ عـّدۀ زنـاِن طـالق 

جدا شده و جز او است؛ و همین سزاوارتر است. و توفیق از خدا است.«

نبـوده  حکمـی  هیـچ  را  پیامبـر؟ص؟  ی،  و آوردن  دعـوا  و  معـوذ  دختـر  ماجـرای  در   پـس 

کـرده اسـت. اّمـا امانـت داران  یـداد در زمـان عثمـان رخ داده و همـو چنیـن حکمـی  و ایـن رو

ک سـاختن دامـن عثمـان از ننـگ نادانـی، آن را تحریـف  گنجینه هـای دانـش و دیـن، بـرای پـا

کـه ایـن روایـت پیـش  گـر تکـرار ایـن ماجـرا را نـزد فقیهـان اعتبـاری بـود _ حـال آن  نموده انـد. ا

چشـم ایشـان بـوده _ هرآینـه همـۀ ایشـان از آن بـه سـوی عموم قـرآن عدول نمی کردنـد و آن را در 

حـال سـقوط بـه سـوی پرتـگاه بی اعتنایـی رهـا نمی کردنـد.

کـه نخسـت در  کـی بنگرنـد  کـه در سـخن ابن عمـر بـه ژرفنا پژوهنـدگان را بایسـته اسـت 

کـه بـه قـرآن عمـل  کردنـد، موافـق و هم نظـر بـود و در  کسـانی از صحابـه  ایـن مسـأله بـا قـرآن و 

ی  یافـت، از فتـوای خویـش رو شـمار آنـان شـمرده می شـد؛ اّمـا تـا رأی بی دلیـل خلیفـه را در

گردانیـد و گفـت: »عثمـان بهتریـن و داناتریـن مـا اسـت.« و یا گفت: »او بزرگ تریـن و داناترین 

گردند! گونه صادر  ما است.« و مجتهدان باید چنین باشند و فتواها باید این 

18. رأی خلیفه در بارۀ همسر مرد گمشده

کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟  کـرده  ب بـا ذکـر سـند روایـت  ماِلـک از طریـق سـعید بـن  ُمَسـِیّ

انتظـار می کشـد.  را ندانـد، چهـار سـال  گـم شـود و او جایـش  کـه همسـرش  گفـت: »هـر زن 

سـپس چهـار مـاه و ده روز بـه انتظـار می ماَنـد و آن گاه، ازدواج بـا او حـالل می شـود.« پـس از 

ی عثمـان بـن َعّفـان نیـز بـه همیـن حکـم نمـود. و

ابوُعَبید آن را با این عبارت آورده که عمر و عثمان؟امهضر؟ گفتند: »همسر مرد گمشده چهار 

سال انتظار می کشند و سپس چهار ماه و ده روز عّده نگاه می دارد و آن گاه، ازدواج می کند.«
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گمشـده، چهـار سـال مـّدت  کـه عمـر؟ضر؟ بـرای همسـر مـرد  در عبـارت َشـیبانی آمـده 

کـه عمـر؟ضر؟  انتظـار قـرار داد. عبـارت ُشـعبه از طریـق عبدالّرحمـان بـن ابی لیلـی ایـن اسـت 

کـه چهـار سـال بـه انتظـار ماَنـد و سـپس ولـّی  گمشـده چنیـن حکـم نمـود  در بـارۀ همسـر مـرد 

کنـد و سـپس ازدواج نمایـد. همسـرش او را طـالق دهـد و آن گاه، چهـار مـاه و ده روز درنـگ 

که در بارۀ همسـر  ب، از عمر؟ضر؟ آمده  نیز از طریق ابن شـهاب ُزْهری، از سـعید بن  ُمَسـِیّ

کـه  کـه ایـن زن ازدواج نمـوده، اختیـار دارد  گـر همسـرش بیایـد و ببینـد  مـرد گمشـده گفـت: »ا

گـر زنـش  گـر َمهـر را خواسـت، همسـر دیگـرش بایـد آن را بدهـد؛ و ا او را بخواهـد و یـا مهـرش را. ا

ی عـّده نـگاه مـی دارد تـا ازدواج بـا او حـالل شـود و سـپس بـه همسـر نخسـتش  را خواسـت، و

کـه از او سـتانده شـده، از همسـر دومـش َمهـر می سـتاَند.«  بازمی گـردد و بـه ازای بهـرۀ جنسـی 

گوید: »عثمان پس از عمر؟امهضر؟ به همین، حکم نمود.« ابن شهاب 

گـر هنـوز  در عبـارت شـافعی آمـده اسـت: »چـون ازدواج کنـد و همسـر پیشـینش بازآیـد، ا

گر دومی بـا او درآمیخته  همسـر دومـش بـا او درنیامیختـه باشـد، اّولـی بـه او سـزاوارتر اسـت؛ و ا

که زنش را بخواهد یا مهر را.« )موّطأ ماِلک: 28/2 ]575/2[؛  باشـد، همسـر نخسـت اختیار دارد 

م شافعی: 219/7 ]236/7[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 445/7 و 446(
ُ
کتاب األ

کـه چـرا  یـده باشـد و بـه مـن بگویـد  کـه در ایـن مسـأله تفّقـه ورز کیسـت  گویـد:  امینـی 

کتـاب خـدا برگرفتـه شـده؛  کنـد؟ آیـا ایـن حکـم از  بایـد همسـر مـرد گمشـده چهـار سـال صبـر 

در کجـای آن اسـت؟ آیـا از سـّنت رسـول خـدا؟ص؟ گرفتـه شـده؛ چـه کسـی آن را روایـت و نقل 

نمـوده اسـت؟ کتاب هـای »صحیـح« و »مسـند« اهـل سـّنت از چنیـن حکمی تهی هسـتند. 

بـارداری  دوران  نهایـت  کـه  یخته انـد  درآو زمـان  تعییـن  ایـن  بـرای  دسـتاویز  بدیـن  گاه  آری؛ 

اسـت. بقاعـی )فیـض اإللـه المالـک: 263/2( گویـد: »سـبب ایـن تعیین زمان آن اسـت که چهار 

سـال نهایـت دوران بـارداری اسـت. امـام شـافعی همین زمان را در بارۀ خویـش گزارش نموده 

گـزارش شـده اسـت: ›در همسـایگی مـا  گفتـه و از همـو  و نیـز امـام ماِلـک در بـارۀ خـود چنیـن 
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کـه آن زن در 12 سـال 3 بـارداری داشـت و هـر یـک  زن و مـردی اهـل راسـتی و درسـتی بودنـد 

4 سـال بـه درازا کشـید.‹ چنیـن مـوردی در بـارۀ کسـانی جـز ایـن زن نیـز گزارش شـده اسـت.«

کـرده  گـزارش  ـت را از ابوبکـر ابهـری 
ّ
ابن رشـد )مقّدمـات المدّونـة الکبـرٰی: 101/2( همیـن عل

گـر چنیـن بـود، بایـد ]همسـر[ مـرد  ـت ضعیـف اسـت؛ زیـرا ا
ّ
گفتـه اسـت: »ایـن عل و سـپس 

کـه در مـّدت الحـاق نسـب ]یعنـی 4 سـال[ بـا هـم  آزاد و مـرد َبـرده در آن یکسـان بودنـد1، چـرا 

کـه بـا کسـی همچـون او  ـی از دختـر خردسـال 
ّ
کل تفاوتـی ندارنـد. نیـز بایـد ایـن زمـان انتظـار بـه 

گـردد و پـدرش در ایـن زمینـه بـه  گـم  کـه همسـرش از او  گاه  درنیامیزنـد، برداشـته شـود _ آن 

گر چنین زنی 20 سـال هم صبر  ی بـر آن اسـت که ا کـه و جـای او اقامـۀ دعـوا نمایـد _ ؛ حـال آن 

کنـد و سـپس دعـوای خویـش را اقامـه نمایـد، بـاز هـم بایـد 4 سـال درنـگ ورزد. ایـن آشـکارا 

ـت باطـل اسـت.«
ّ
کـه آن عل نشـان می دهـد 

کسـانی  ذکـر  بـه  خویـش  حّجـت  بیـان  در  دلیـل،  بدیـن  یختـه  آو چنـگ  ایـن  کاش 

کی به سـر  می پرداخـت کـه پیـش از فتـوای آن دو خلیفـه، 4 سـال در رِحم هـای پیراسـته از ناپا

کـه پـس از دیرزمانـی رخ داده و درسـتی و نادرسـتی اش نیز ناپیدا  بـرده بودنـد؛ وگرنـه ماجرایـی 

گاه بودند؟ آیا  اسـت، چـه سـودی دارد؟ بـه فـرض درسـتی ایـن ماجرا، آیـا دو خلیفه از غیـب آ

کـه آن دو برنهادند، حّجت  کـه پـرده از چنین کسـی برمـی دارد، می تواند برای زمانی  آینـده ای 

گذشـِت  کـه سـپس  باشـد یـا آن چـه آنـان فتـوا و نظـر دادنـد2، چیـزی جـز فتـوای بی دلیـل نبـود 

تی پس از وقوع تراشید؟
ّ
روزگار، برایش عل

ابوحنیفـه  اسـت.  اختـالف  مـورد  فقیهـان  میـان  در  بـارداری  دوران  نهایـت  وانگهـی 

کـه ایـن مـّدت 2 سـال اسـت. شـافعی آن را 4 سـال می دانـد.  و یارانـش و نیـز ثـوری بـر آننـد 

کـه معتقـد اسـت آزاد و بـرده تفـاوت دارنـد و همسـر مـرد آزاد بایـد  1. سـخن ابن رشـد در ایـن زمینـه، رأیـی اسـت بی دلیـل 
کنـد و همسـر بـرده، دو سـال. چهـار سـال صبـر 

2. ایـن ترجمـه مطابـق بـا عبـارت چـاپ جدیـد اسـت. در چـاپ قدیم آمده: »آن چـه آن دو تعیین و تقدیـر کردند« و همین 
درسـت به نظر می رسـد. )ن.(
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ابن قاسـم آن را 5 سـال برگزیـده اسـت.1 اشـهب از ماِلـک 7 سـال را روایـت نمـوده؛ بـر پایـۀ ایـن 
کـه همسـر ابن عجـالن یـک بـار فرزنـدی را پـس از هفت سـال ]بـارداری[ به دنیـا آورد.2 گـزارش 

کــه حکایــت  شــاید ابن عجالن هــای دیگــری نیــز در سراســر جهــان وجــود داشــته باشــند 

همسرانشــان بــه ماِلــک و شــافعی نرســیده و آنــان پــس از هشــت یــا نــه یــا ده ســال ]بــارداری[ 

محــال  را  این هــا  همــۀ  برهــان  و  طبیعــت  و  عقــل  کــه  گــذار  وا را  ایــن  زاده انــد!  فرزندانــی 

کــه همســر ]ابن[عجــالن آورد و ماِلــک بــه آن حکــم نمــود و یــا در  می شــمرند! در برابــر فرزنــدی 

کــه مــادر امــام شــافعی آورد و او نیــز بــر پایــۀ همیــن فتــوا داد، عقــل و طبیعــت  مقابــل فرزنــدی 

و برهــان چــه بهایــی دارنــد؟

کـرده؛ هرچنـد  ت هـای دیگـری جـز ایـن نیـز در سـبب آن تعییـن زمـان نقـل 
ّ
ابن رشـد عل

ی آن هـا را رد نمـوده و باطـل شـمرده اسـت. از آن جملـه اسـت: خـود و

کـه بـرای رفـت و برگشـت نامـه در سـرزمین های اسـالمی الزم  _ ایـن زمـان مهلتـی اسـت 

بوده اسـت.

کـدام سـوی از جهت هـای چهارگانـه رفتـه؛ پـس  گمشـده بـه  کـه مـرد  _ دانسـته نیسـت 

ی هـم 4 سـال می شـود. کـه بـر رو بـرای هـر جهـت یـک سـال انتظـار می کشـند 

ایـن اسـت میـزان دانـش اینـان بـه فلسـفۀ رأی هـای عمـر و عثمان؛ پـس در بـارۀ احکامی 

ک اظهـار نمـوده، چه میـزان دانـش دارند؟ کـه پیامبـر پـا

وانگهـی همیـن تفّقـه ورزنـده بـه مـن خبـر دهـد و در بـارۀ عـّدۀ مـورد اثبـات دو خلیفـه، به 

بـه وفـات  کـه آن زن هنـوز  گفـت  بایـد  گـر عـّدۀ وفـات اسـت،  ا کـه آن چیسـت!  مـن بگویـد 

همسـرش یقیـن نـدارد و چنیـن چیـزی بـا گذشـت 4 سـال یـا بیش تـر اثبـات نمی گـردد. چنـان 

گمشـده حکـم نمـود تـا 4 سـال  کـه در بـارۀ همسـر مـرد  گذشـت  کـه دیدیـد، در روایتـی از عمـر 

که نظر برتر، 5 سال است. 1. در الفقه علی المذاهب األربعه )535/4( آمده 

2. بنگرید به: مقّدمات المدّونة الکبرٰی تألیف ابن رشد: 102/2
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کشـد و سـپس ولـّی همسـرش او را طـالق دهـد و بـاز چهـار مـاه و ده روز درنـگ نمایـد   انتظـار 

کند. ]الّسـنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 445/7[ بر این پایه، این عّدۀ طالق اسـت  و آن گاه، ازدواج 

کـه چنیـن  بـه فـرض  کـی باشـد؛ پـس چهـار مـاه و ده روز چیسـت؟  انـدازۀ سـه پا بـه  و بایـد 

ایـن زن  بـه  مـرد  آن  نـگاه داشـته شـود؛ دیگـر نسـبت  از سـر احتیـاط  از طـالق  پـس  عـّده ای 

ی بازآیـد، میـان انتخـاب همسـرش و مهـر اختیـار داشـته  چیسـت تـا هـرگاه پـس از ازدواج و

کـه شـریعت هرگونـه ارتباطـی میان این دو را بریـده و آن زن را رخصت ازدواج  باشـد؛ حـال آن 

کـرده اسـت؟ ابن رشـد ]مقّدمـات المدّونة الکبـرٰی: 104/2[ گوید:  داده و او بـه گونـۀ مشـروع ازدواج 

ی بـه آن مـرد چیزی نمی رسـد،  گـر ایـن زن پـس از عـّده بمیـرد، از میـراث و کـه ا »آیـا نمی بینیـد 

کـه  گـر آن قـدر زمـان بگـذرد  ی سـزاوارتر بـود؟ نیـز ا گـر در آن مـّدت بازمی گشـت، بـه و هرچنـد ا

معمـواًل کسـانی همچـون آن مـرد بـه ایـن اندازه عمـر نکنند و آن زن همچنان زنده باشـد، از او 

کـه آن زمـان معّیـن پایـان نیافتـه، می توانـد بر حـال زوجّیت بمانـد، اّما چون  ارث نبـرد و مـادام 

گر پس  ایـن زمـان بگـذرد و او عـّده نگـه دارد، دیگـر ایـن حـق را نـدارد؛ و نیز همین گونه اسـت ا

از نگاه داشتن عّده درگذرد؟«

کـه همسـر اّول مهـر را برمی گزینـد، ایـن مهـر از همسـر دوم  وانگهـی چـرا بایـد هنگامـی 

کـه شـرع برایـش مبـاح نمـوده، ازدواج  کـه او گناهـی نکـرده و تنهـا بـا زنـی  گرفتـه شـود؛ حـال آن 

کـرده اسـت؟

کـه روایـات یـاد شـده در دیـدرس همـۀ فقیهـان بـوده و هیچ  شـگفت آورتر از ایـن همـه آن 

یـک از پیشـوایان مذاهـب در بـاب اختیـار، بـر پایـۀ آن فتـوا نداده انـد! ماِلـک )الموّطـأ: 28/2 

کنـد، خـواه همسـر دوم بـا او درآمیـزد  گـر پـس از سـر آمـدن عـّده اش ازدواج  گویـد: »ا  )]575/2[ 

گفته اسـت: »نزد ما چنین  و خواه درنیامیزد، همسـر نخسـت را راهی سـوی او نیسـت.« همو 

ی بر او درآید، به او سـزاوارتر اسـت.« گر همسـرش پیش از ازدواج و اسـت؛ و ا

گمشـده، حالل نشـود، مگر آن  گویند: »ازدواج با همسـر مرد  شـافعی و ابوحنیفه و ثوری 

ابن قاسـم آن را 5 سـال برگزیـده اسـت.1 اشـهب از ماِلـک 7 سـال را روایـت نمـوده؛ بـر پایـۀ ایـن 
کـه همسـر ابن عجـالن یـک بـار فرزنـدی را پـس از هفت سـال ]بـارداری[ به دنیـا آورد.2 گـزارش 

کــه حکایــت  شــاید ابن عجالن هــای دیگــری نیــز در سراســر جهــان وجــود داشــته باشــند 

همسرانشــان بــه ماِلــک و شــافعی نرســیده و آنــان پــس از هشــت یــا نــه یــا ده ســال ]بــارداری[ 

محــال  را  این هــا  همــۀ  برهــان  و  طبیعــت  و  عقــل  کــه  گــذار  وا را  ایــن  زاده انــد!  فرزندانــی 

کــه همســر ]ابن[عجــالن آورد و ماِلــک بــه آن حکــم نمــود و یــا در  می شــمرند! در برابــر فرزنــدی 

کــه مــادر امــام شــافعی آورد و او نیــز بــر پایــۀ همیــن فتــوا داد، عقــل و طبیعــت  مقابــل فرزنــدی 

و برهــان چــه بهایــی دارنــد؟

کـرده؛ هرچنـد  ت هـای دیگـری جـز ایـن نیـز در سـبب آن تعییـن زمـان نقـل 
ّ
ابن رشـد عل

ی آن هـا را رد نمـوده و باطـل شـمرده اسـت. از آن جملـه اسـت: خـود و

کـه بـرای رفـت و برگشـت نامـه در سـرزمین های اسـالمی الزم  _ ایـن زمـان مهلتـی اسـت 

بوده اسـت.

کـدام سـوی از جهت هـای چهارگانـه رفتـه؛ پـس  گمشـده بـه  کـه مـرد  _ دانسـته نیسـت 

ی هـم 4 سـال می شـود. کـه بـر رو بـرای هـر جهـت یـک سـال انتظـار می کشـند 

ایـن اسـت میـزان دانـش اینـان بـه فلسـفۀ رأی هـای عمـر و عثمان؛ پـس در بـارۀ احکامی 

ک اظهـار نمـوده، چه میـزان دانـش دارند؟ کـه پیامبـر پـا

وانگهـی همیـن تفّقـه ورزنـده بـه مـن خبـر دهـد و در بـارۀ عـّدۀ مـورد اثبـات دو خلیفـه، به 

بـه وفـات  کـه آن زن هنـوز  گفـت  بایـد  گـر عـّدۀ وفـات اسـت،  ا کـه آن چیسـت!  مـن بگویـد 

همسـرش یقیـن نـدارد و چنیـن چیـزی بـا گذشـت 4 سـال یـا بیش تـر اثبـات نمی گـردد. چنـان 

گمشـده حکـم نمـود تـا 4 سـال  کـه در بـارۀ همسـر مـرد  گذشـت  کـه دیدیـد، در روایتـی از عمـر 

که نظر برتر، 5 سال است. 1. در الفقه علی المذاهب األربعه )535/4( آمده 

2. بنگرید به: مقّدمات المدّونة الکبرٰی تألیف ابن رشد: 102/2
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گـردد.« قاضـی ابن رشـد )بدایـة المجتهـد: 52/2( ایـن را  کـه مـرگ همسـرش ثابـت و قطعـی  گاه 

کـرده و گفتـه اسـت: »سـخن اینـان از علـی و ابن مسـعود روایت شـده اسـت.« یـاد 

کـه عقـد  کـه در وجـوب نفقـه بـر مـرد، چنـد شـرط الزم اسـت؛ یکـی آن  گوینـد  حنفیـان 

ی بنـدد و بـدو نفقـه دهـد و سـپس  گـر عقـدی ناصحیـح یـا باطـل بـا و صحیـح باشـد؛ پـس ا

گـردد، می توانـد آن چـه را نفقـه داده، بازسـتاَند. نادرسـتی یـا بطـالن عقـد آشـکار 

گـردد و آن زن بـا دیگـری ازدواج نمایـد و بـه هـم درآویزنـد  گـر مـرد غایـب  کـه ا دیگـر آن 

و سـپس مـرد غایـب حضـور یابـد، ازدواج دومـش باطـل اسـت و قاضـی میانشـان جدایـی 

کـه بـه سـبب آمیـزش نابجا، عـّده نگاه دارد؛ و نفقۀ او نه بر همسـر  می افکنـد و بـر آن زن اسـت 

نخست است و نه بر همسر دوم. )الفقه علی المذاهب االربعة: 565/3 ]575/4[(

که  گوید: »در این مسـأله کسـی را مخالف ندیده ام  شـافعی )کتاب األّم: 221/5 ]239/5[( 

یـا غایـب گردنـد _ خواه جـای غایب شدنشـان معلوم  گـر مـرد یـا زن یـا هـر دو در خشـکی یـا در ا

باشـد و خـواه نباشـد _ و سـپس هـر دو یـا یکـی درگـذرد و خبـری از آنـان نرسـد و یـا دشـمن آنان 

کـه خبـری از آن دو نرسـد، هیـچ یـک از آن دو را از دیگـری  گیـرد و بـه جایـی َبـرد  را بـه اسـارت 

کـه یقیـن یابیـم پیـش از آن یـک وفـات نمـوده اسـت. نـزد مـن حکـم  ارث ندهیـم، مگـر ایـن 

کـردم و یـا آن چـه  کـه یـاد  همسـر مـرد غایـب نیـز چنیـن اسـت؛ خـواه آن غیبـت چنـان باشـد 

کـه بـه اسـارت دشـمن رفتـه باشـد یـا بیـرون رفتـه و مـکان حرکتـش  یـاد ننمـودم از ایـن قبیـل 

پنهـان مانـده باشـد و یـا از سـر عقل پریدگـی سـر بـه صحـرا نهـاده باشـد و یـا بیـرون رفتـه و هیـچ 

کـه  گـردد و از او خبـری بازنیایـد و یـا خبـر رسـد  یـا سـوار  خبـری از او نرسـد یـا بـه مرکبـی در در

ی در آن بـوده  کـه در حـال غـرق نیـز و دیده انـد آن مرکـب غـرق شـده و یقیـن نداشـته باشـند 

ی یقیـن نیابـد، عـّده نـگاه نمـی دارد و  یـا نـه؛ در همـۀ ایـن حالت هـا، همسـرش تـا از مـرگ و

ی یقیـن یافـت، عـّده نـگاه مـی دارد و از  کـه بـه مـرگ و هرگـز ازدواج نمی کنـد. آن گاه، از روزی 

کـه افـراِد ماننـد او میـراث می برنـد، عـّدۀ وفـات نـگاه نمـی دارد، مگـر ایـن  او ارث می َبـرد. زنـی 
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گـر پـس از هـر یـک از ایـن حالت هـا،  کـه عـّدۀ وفاتـش را نـگاه داشـته، ارث َبـرد. ا کـه از مـردی 

ک دامنـی  مـرد در غیـاب خویـش، آن زن را طـالق دهـد یـا ایـالء و یـا ظهـار نمایـد یـا او را بـه ناپا

کـه بـر مـرد حاضـر الزم آیـد، بـر او نیـز الزم می آیـد. چـون چنیـن اسـت،  مّتهـم سـازد، هـر چیـز 

کـه بـر او حکـم و آثـار وضعـی طـالق و ایـالء و ظهـار واقع می شـود، بدون  کـه زنـی  جایـز نیسـت 

ی او را طـالق داده یـا  گمـان َبـرد و کـه  طـالق یـا وفـات، عـّده نـگاه دارد؛ همچـون ایـن حالـت 

گـر سـال های بسـیار بـه  درگذشـته؛ و جـز بـه یقیـن، عـّدۀ طـالق نـگاه نـدارد. نیـز چنیـن اسـت ا

گمشـدۀ نخسـت  کنـد و سـپس همسـر  کشـد و عـّده نـگاه دارد و ازدواج  کـم انتظـار  فرمـان حا

گـر آن  ی نافـذ و مؤّثـر اسـت؛ و همچنیـن اسـت ا کـه در ایـن حـال، طـالق بـر و او را طـالق دهـد 

کـه احـکام همسـر بر این مـرد جـاری می گردد. کـی کنـد  مـرد او را ایـالء یـا ظهـار یـا مّتهـم بـه ناپا

کم چهار سـال انتظار کشـد و سـپس عّده نگه دارد  به همین سـان، اگر آن زن به فرمان حا

کنـد _ خـواه بـا او درآمیزنـد یـا نـه _ یـا ازدواج  کامـل نمایـد و آن گاه، ازدواج  و چهـار مـاه و ده روز را 

نکند و سـپس همسـر گمشـدۀ نخسـت در این حالت ها وی را طالق دهد، طالق بر آن زن نافذ 

کی یـا ایالء  گـر ایـن مـرد او را ظهـار یـا مّتهـم بـه ناپا و مؤّثـر باشـد؛ زیـرا ایـن مـرد همسـر او اسـت. نیـز ا

نمایـد، هرچـه بـر ایـالء کننـده الزم اسـت، بـر او نیـز الزم آیـد؛ جـز ایـن کـه از کامیابـی جنسـی منـع 

گفته نمی شـود: بازگرد،  می گردد؛ زیرا شـبهۀ ازدواج با فرد دیگر در میان اسـت. در این جا، به او 

که از مرد دیگر عّده نگاه دارد _ اگر با وی آمیزش شده _ و چون عّده اش را کامل سازد،  گاه  تا آن 

گـر بـا او  کامیابـی از او روا می شـود و ا از همـان روز چهـار مـاه بـدو مهلـت دهنـد. در ایـن حـال، 

گوینـد: ›یـا بـا او  گـر بـا او درنیامیـزد، بـه او  کّفـاره پـردازد؛ و ا درآمیـزد، از طـالق ایـالء بـرون آیـد و 

درآمیز و یا طالقش ده!‹«

کـه آن مـرد گـم شـده تـا هنگامی کـه مرگش به یقین دانسـته  همـو گفتـه اسـت: »از زمانـی 

کـم او را چهـار سـال در انتظـار نگه دارد و  گـر حا ی بـدان زن نفقـه می دهنـد و ا شـود، از امـوال و

کنـد، دیگـر از مـال همسـر  گیـرد. اّمـا هـرگاه ازدواج  ی نفقـه  نیـز در چهـار مـاه و ده روز، از مـال و
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کامیابی خود بازداشـته؛ و نیز  کار، همسـر نخسـت را از  گم شـده به او نفقه ندهند؛ زیرا با این 

گـر شـوهر دوم، او را طـالق دهـد یـا وفـات نماید و زن در عّدۀ او باشـد و هم  ]در همیـن فـرض[ ا

کـه او را شایسـتۀ نفقـه ندانسـتم، نـه از  گمشـدۀ او نفقـه نگیـرد. ایـن  پـس از آن، از مـال همسـر 

کـه همسـر دیگـری شـده یـا از او عـّده دارد یـا میانشـان رابطـۀ ارث برقرار اسـت یا  ایـن رو اسـت 

ی در صورت  کـه طـالق گیـرد و یـا احـکام دو همسـر _ مگـر ملحـق شـدن فرزند بـه و الزم اسـت 

کـه  ی از نفقـۀ مـرد نخسـت بازداشـتم  آمیـزش _ میانشـان جریـان دارد؛ بلکـه او را از ایـن رو

ی بیـرون سـاخته اسـت و نیـز از حالـت انتظـار بـرای شـوهر  خـودش را از تصـّرف و دسـتیابی و

کـه وظیفـۀ او بـود، بـا شـبهه ای ماننـد مـردن شـوهر، خـود را خـارج نمـوده و شـوهری  غایبـش 

ی بـا ازدواج دیگر و عّده نگاه داشـتن، خود  کـرده اسـت. پـس در ایـن حـال که و دیگـر اختیـار 

گـر در یـک شـهر بـا  کـه ا را از همسـر نخسـت بازداشـته، نفقـه اش را ممنـوع دانسـتم؛ همچنـان 

کام  همسـرش زندگـی می کـرد و خـود را در اختیـار او نمی نهـاد، بـه سـبب سرکشـی، از نفقـه نـا

می گشـت. نیـز پـس از عـّده نـگاه داشـتنش از همسـر دیگـر، نفقـه اش را ممنـوع شـمردم؛ زیـرا 

از  بـرای دیگـری حـالل سـاخته، یعنـی  را  را رهـا نمـوده و خـود  گـزاردن حـّق همسـر نخسـت 

گـر آن مـرد در زمـان غیبت خودش بـه او نفقه  همسـرِی مـرد نخسـت بیـرون شـده اسـت. پـس ا

گـردد، هرچه را از آن هنـگام به بعد نفقه  پـردازد و سـپس بّینـه بـر مرگـش در زمانـی معّیـن اقامه 

گرفته، باید بازگرداَند و تنها میراث به او می رسد.

کنـد و او چنیـن نمایـد، ازدواج فسـخ می شـود  کـه ازدواج  کـم بـه او حکـم نمایـد  گـر حا  ا

گر با او درآمیخته باشـد،  ی نیامیختـه باشـد، او را َمهـری نیسـت؛ اّمـا ا گـر مـرد دوم هنـوز بـا و و ا

گـر تـا هنـگام مـرگ  بـه او َمهـر المثـل، و نـه َمهـر المسـّمی، می پـردازد و ازدواج فسـخ می گـردد. ا

مـرد یـا زن، ایـن ازدواج فسـخ نگـردد، هیـچ یـک از دیگـری ارث نمی بـرد.«

گفتـه اسـت: »هـرگاه همسـر نخسـت او را طـالق دهـد، طـالق بـر او واقـع شـود؛  نیـز همـو 

کـه نـزد  کنـد یـا وفـات نمایـد و آن زن نـزد همسـر دیگـر باشـد، بـه منزلـۀ آن اسـت  گـر چنیـن  و ا
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کسـی جـز همسـر خویـش اسـت. پـس بایـد عـّدۀ وفات یـا طالق گیـرد و در حال پـس از وفات، 

بـه او ارث می رسـد و در عـّدۀ طـالق _ و بـر پایـۀ نظـر برخـی، در عـّدۀ وفـات _ حـّق سـکونت در 

گر مرد دوم یا این زن وفات نماید، هیچ یک از دیگری ارث نمی َبرد.« منزل آن مرد را دارد. ا

گـر فتـوای آن دو خلیفـه، انـدک نشـانی از  کـه ا پـس از همـۀ این هـا، بـه نیکـی دانسـتید 

یگـردان نمی شـدند و پیـش از آنـان،  قواعـد قضـاوت و فتـوا داشـت، ایـن پیشـوایان از آن رو

کـه  گمشـده  بـا آن دو مخالفـت نمی نمـود و در بـارۀ همسـر مـرد  موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

گـر خواهـد،  ی همسـر او اسـت؛ ا کـرده باشـد، نمی گفـت: »و مـردش درآیـد و ایـن زن ازدواج 

گـر خواهـد، نگاهـش دارد؛ و آن زن حـّق انتخـاب نـدارد.« و نیـز نمی گفـت:  طالقـش دهـد و ا

»هـرگاه زنـی همسـرش مفقـود گـردد، تـا زمانـی کـه وضعش دانسـته نشـود، حـق ازدواج ندارد.« 

و هـم نمی گفـت: »آن زن نبایـد ازدواج کنـد.« و همچنیـن نمی گفـت: »آن چه عمر؟ضر؟ گفته، 

ی همسـر  ارزشـی نـدارد. تـا زمانـی کـه خبـر یقینـِی مـرگ آن مـرد بـه او نرسـد یـا طالقش ندهد، و

گـر بـار دیگر ازدواج کند[ ازدواجش باطل اسـت و به سـبب کامروایی  مـردی غایـب اسـت و ]ا

ی همسـر مـرد نخسـت اسـت، خـواه مـرد  جنسـی، از مـرد دوم َمهـر می گیـرد.« و نمی گفـت: »و

گردیـده؛ پـس  کـه مبتـال  دوم بـا او درآمیختـه باشـد یـا نباشـد.« و هـم نمی گفـت: »زنـی اسـت 

م 
ُ
یافـت خبـر یقینـی مـرگ آن مـرد، ازدواج ننمایـد.« )کتـاب األ کنـد و تـا هنـگام در بایـد صبـر 

الکبـرٰی:  المدّونـة  بیهقـی: 444/7 و 446؛ مقّدمـات  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  شـافعی: 223/5 ]241/5[؛ 

گفتـه اسـت: »عقیـدۀ مـا همیـن اسـت.« 103/2( شـافعی پـس از آوردن ایـن حدیـث، 

کـه می دانیـد، امیرالمؤمنیـن از همـۀ صحابـه فقیه تـر و از همۀ اّمـت داناتر و دروازۀ  چنـان 

کـه از خـود آن حضـرت؟ص؟ رسـیده  ک بـود؛ چنـان  شـهر دانـش پیامبـر و وارث علـم پیامبـر پـا

ی _ صلـوات اهلل علیه _ مراجعـه می نمودند و با  اسـت. پـس کاش آن دو در حکـم ایـن مسـأله، بـه و

کـه  مشـکل  مسـائل  از  بسـیاری  در  کـه  چنـان  نمی کردنـد؛  خودرأیـی  خویـش  بی دلیـل  رأی 

کـه  بـا آن ویژگی هـا  بـه ناتوانـی و سـرگردانی می افکْنـد، چنیـن می کردنـد. آن دو را  ایشـان را 

ی  کـه اّمـت از آن رو داشـتند، کجـا و فرورفتـن در ایـن دشـواری ها کجـا؟ ایـن چـه رأیـی اسـت 
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کـه ایـن رأی را باشـد! چگونـه پیامبـر بزرگـوار بـه مـردم  گردانده انـد؟ و چـه بسـیار همانندهـا 

کـه رأی هاشـان در دیـن خـدا بـر ایـن معیار  ی نماینـد  کـه از چنیـن کسـانی پیـرو وصّیـت نمـود 

اسـت و میـزان دانششـان تـا ایـن انـدازه؛ و در بـارۀ آنـان چنیـن فرمود: »بر شـما باد به سـّنت من 
و سّنت خلفای ره یافتۀ هدایت شده؛ پس بدان چنگ زنید!«؟1

کــرده اســت پــس میــان مــا بــه حــق حکم  کــه یکــی از مــا بــر دیگــری ســتم  »مــا دو خصــم هســتیم 

کن.« ]ص/22[

َبّی می گیرد
ُ
19. خلیفه حکم خدا را از ا

کـه عثمان؟ضر؟ در  بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 417/7( بـا ذکـر سـند از ابوُعَبیـده روایـت نموده 

کـه همسـرش را طـالق داده و سـپس آن  ی در بـارۀ مـردی سـؤال نمـود  پـی ُاَبـّی فرسـتاد و از و

ی در نوبـت سـوم حیـض درآمـده، به او بازگشـت کرده اسـت. ُاَبـّی گفت: »به عقیدۀ  گاه کـه و

ی  کـه زن از حیـض سـوم غسـل نکـرده و نمـاز بـر او حـالل نگشـته، آن مـرد بـه و مـن، مـادام 

کـه می دانم، عثمان؟ضر؟ همین نظـر را پذیرفت.« سـزاوارتر اسـت.« ابوُعَبیـده گویـد: »تـا آن جا 

گاه  گاه بـوده تـا آن  کـه خلیفـه بـه ایـن حکـم نـاآ گویـد: ایـن روایـت صراحـت دارد  امینـی 

ی آموخـت، از خـود او  کـه بـه و کـرد. بی تردیـد آن  کـه آن را از ُاَبـّی آموخـت و فتـوای او را عمـل 

برتـر بـود؛ پـس چـرا ایـن جایـگاه را به او یا برتـر از او واننهاد؟ فراتر از هر داننده ای، دانایی اسـت 

کـه در هیـچ یـک از مسـائل شـریعت بـه دیگـران رجـوع و از  کسـی وامی نهـاد  کار را بـه  گـر او  و ا

کسـی پرسـش نمی کـرد، شـهر دانـش را از دروازه اش درون شـده بـود!

در میـزان دانـش عثمـان، همیـن سـخن عینـی )ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 

گفتـه اسـت: »همانـا عمـر از عثمـان داناتـر و فقیه تـر بـود.« و مـا در  کـه  733/2 ]203/5[( بـس 

ـد ششـم، میـزان دانـش عمـر و اخبـار نـادر و شـگفت در ایـن زمینـه را آوردیـم. پـس بنگـر کـه 
ّ
مجل

چـه می بینـی!

کتاب )330/6( آوردیم و مقصود صحیح از آن را بیان نمودیم. 1. این حدیث را در همین 
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20. خلیفه سّنت را از زنی می آموزد

امـام شـافعی و امـام ماِلـک و جـز آن دو بـا ذکـر سـند از فریعـه دختـر ماِلـک بـن ِسـنان 

ی نزد پیامبر؟ص؟ رفت و از او خواست تا نزد خانواده اش در بنی خدره بازگردد؛  که و آورده اند 

زیـرا همسـرش در پـی بـردگان فـراری اش رفتـه و در منطقـۀ »قـدوم« بـه آنـان رسـیده و به دسـت 

ایشـان کشـته شـده بـود. فریعـه گویـد: »از رسـول خدا؟ص؟ خواسـتم که نـزد خانـواده ام بازگردم؛ 

کـه از آِن خـودش باشـد. رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›چنیـن  زیـرا همسـرم خانـه ای برایـم ننهـاده 

کـه در اتـاق _ یا مسـجد _ بـودم که پیامبر مـرا فراخواند _ یا فرمان  کـن.‹ پـس بازگشـتم تـا آن گاه 

گفتـه بـودم،  کـه برایـش  گفتـی؟‹ ماجـرای همسـرم را  کـه مـرا فراخواننـد _ و فرمـود: ›تـو چـه  داد 

کـردم. فرمـود: ›در خانـه ات بمـان تـا مـّدت معّیـن سررسـد!‹ پـس چهـار مـاه و ده روز در  تکـرار 

کـه عثمـان بـه خالفـت رسـید، در پـی مـن فرسـتاد  گاه   همـان خانـه ام عـّده نـگاه داشـتم. آن 

کرد.« ی نمود و بدان حکم  ی از آن پیرو و در این زمینه از من پرسید، او را خبر دادم و و

گویـد: »عثمـان بـا وجـود پیشـوایی و فضیلـت و دانشـش بـر پایـۀ خبـر  شـافعی در الّرسـاله 

یـک زن، میـان مهاجـران و انصـار حکـم نمـود.« همـو در اختـالف الحدیـث گویـد: »فریعـه دختـر 

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه او که شـوهرش وفات کرده بـود، فرمان  ماِلـک بـه عثمـان بـن َعّفـان خبـر داد 

ی  کـه مـّدت معّینـش سررسـد. پـس عثمـان از آن پیـرو گاه  کـه در خانـه اش بماَنـد تـا آن  داد 

کـرد.« نمـود و بـه همیـن حکـم 

ابن قّیم در زاد المعاد گوید: »این حدیث صحیح و در حجاز و عراق مشهور است و ماِلک 

در الموّطأ آن را آورده و بدان احتجاج نموده و نظر خویش را بر این پایه استوار کرده است.« سپس 

وی یاد کرده که ابن  َحْزم این خبر را ضعیف دانسته؛ و خود به بیان بطالن گفتۀ ابن  َحْزم پرداخته 

و گفته است: »آن چه ابومحّمد ]= ابن  َحْزم[ گفته، صحیح نیست.« سپس سخن ابن   عبدالَبّر 

را یاد کرده که این حدیث شهرت دارد و نزد دانشوران حجاز و عراق معروف است.

کتـاب األّم شـافعی: 208/5 ]227/5[؛  تألیـف شـافعی: ص116 ]ص438[؛  الرسـاله  بـه:  بنگریـد 

)294(
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کتـاب األّم: 22/7 _ ؛ موّطـأ ماِلـک: 36/2 ]591/2[؛  اختـالف الحدیـث شـافعی ]ص479[ _ در حاشـیۀ 

سـنن  ابی داوود: 362/1 ]291/2[؛ الّسـنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 434/7؛ أحکام القرآن جّصاص: 496/1 

مأخـذ  در   .]335/6[  100/7 األوطـار:  نیـل  386/4؛  اإلصابـه:  ]215/4[؛   404/2 المعـاد:  زاد  ]418/1[؛ 

کتاب هـای پنج گانـه آن را روایـت نموده انـد و ِترِمـذی ]الّسـنن:  اخیـر آمـده اسـت: »صاحبـان 

اّمـا نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 393/3[ و ابن ماجـه ]الّسـنن:  508/3[ صحیحـش شـمرده اسـت؛ 

کـه عثمـان در پـی آن زن فرسـتاد، یـاد نکرده انـد.« 654/1[ از ایـن 

گویـد: ایـن نیـز همچـون نمونـۀ پیشـین، بیانگر آن اسـت که خلیفه بـه آن چه این  امینـی 

گاه نبـود. ایـن جـا نیـز همـان سـخن را تکـرار می کنیـم؛ پـس دیگربـار دیـده  زن می دانسـت، آ

کـه ره نشـان های دینـش را از زنـان اّمتـش  را نیـک بگردانیـد و در شـگفت شـوید از خلیفـه ای 

کـه تنهـا مرجـع همـۀ اّمـت در آن روزگار و در همـۀ احـکام اسـالم مقّدس، از  می گیـرد؛ حـال آن 

کتـاب و سـّنت، بـوده و بایـد جـای خالـی پیامبـر بزرگـوار بـا او ُپـر می شـد و در احـکام مشـکل و 

مسـائل دشـوار، چـه رسـد بـه چنیـن مسـألۀ سـاده ای، بـه او تکیـه می نمودند!

کسـی بـا چنیـن انـدازه از دانـش را داناتریـِن  کـه  گاه از ابن عمـر در شـگفت شـوید  و آن 

کنی، روزگارت شگفتی نمایاَند! یست  صحابه در روزگار خود می شمرد! هر چه ز

21. رأی خلیفه در بارۀ احرام پیش از میقات

بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 31/5( بـا ذکـر سـند از داوود بـن ابی هند روایت نمـوده که عبداهلل1 

کریـز چـون خراسـان را فتـح نمـود، گفت: »بـرای سـپاس از خداونـد، از همین جا  بـن عامـر بـن 

ی او را بـه سـبب  ُمحـِرم می شـوم.« پـس از نیشـابور احـرام بسـت. چـون نـزد عثمـان درآمـد، و

ایـن کار نکوهیـد و گفـت: »خـوب بـود از همـان میقاتی که مردم احـرام می بندند، تو نیز احرام 

می بسـتی و کارت را بـه درسـتی و اسـتواری انجـام مـی دادی!«

کـه عبـداهلل بـن عامـر از نیشـابور بـه  در عبـارت دیگـر از طریـق محّمـد بـن اسـحاق آمـده 

که در اإلصابه آمده، وی دایی زادۀ عثمان بن عّفان بوده است. بنگرید به: اإلصابه: 61/3� 1. چنان 

208/8
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قصـد عمـره ُمحـِرم شـد و احنـف بـن قیـس را بـه جـای خـود در خراسـان نهاد. چـون عمره اش 

کـه عثمـان؟ضر؟  پایـان یافـت، نـزد عثمـان بـن َعّفـان؟ضر؟ درآمـد و ایـن در همـان سـالی بـود 

ی گفـت: »عمـره ات را در معـرض خطـر تباهی قـرار دادی، چون  کشـته شـد. عثمـان؟ضر؟ بـه و

گشتی.« از نیشابور ُمحِرم 

ـی: 77/7( از طریـق عبدالـّرّزاق، از َمْعَمـر، از اّیـوب سـختیانی، از محّمـد 
ّ
ابن  َحـْزم )الُمحل

کـه عبـداهلل بـن عامـر از حیـرب1 ُمحـِرم شـد و سـپس نـزد عثمـان بـن َعّفـان  بـن سـیرین، آورده 

ی را نکوهیـد و بـه او گفـت: »عمـره ات را در معـرض خطـر تباهـی قـرار دادی  درآمـد. عثمـان و

را در  آمـده اسـت: »عمـره ات  ابن َحَجـر  را سـبک شـمردی!« در عبـارت  و مناسـک خویـش 

معـرض خطـر تباهـی قـرار دادی!«

کـه  کاری را  گویـد: ›عثمـان  گفتـه اسـت: »ابومحّمـد _ مقصـود خـود او اسـت _  ابن  َحـْزم 

ی شایسـته و مباح اسـت، نکوهش نمی کند و تنها آن چه را نزدش جایز نیسـت، عیب  نزد و

کار را سـبک گرفتن مناسـک خوانـده؛ و این کار جایز نیسـت، چرا  کـه ایـن  می گویـد؛ بـه ویـژه 

کـه خـدای تعالـی بـه بزرگ داشـتن مناسـک حج فرمان داده اسـت.«

کـرده و گفته اسـت: »ابن عامر برای شـکرگزاری  ابن َحَجـر )اإلصابـه: 61/3( از ایـن خبـر یـاد 

از خـدای تعالـی، از نیشـابور ُمحـِرم شـد و نـزد عثمـان درآمـد و او بـه سـبب در معـرض خطـر 

کـه  گفتـه اسـت: »عثمـان ناپسـند می شـمرد  قـرار دادِن مناسـک، نکوهشـش نمـود.« سـپس 

کرمـان ُمحـِرم شـود.« آن گاه، ایـن حدیـث را از طریـق سـعید بـن منصـور   کسـی از خراسـان یـا 

گشـت.«  ُمحـِرم  از خراسـان  »ابن عامـر  اسـت:  آمـده  آن  در  کـه  آورده  ابی  َشـیبه  بـن  ابوبکـر  و 

گویـد:  گفتـه اسـت: »بیهقـی  کـرده و  سـپس آن را از طریـق محّمـد بـن سـیرین و بیهقـی یـاد 
از عثمـان مشـهور اسـت.‹«2 ›ایـن خبـر 

1. در نسخه ای »جیرب« آمده؛ و من هیچ یک را در فرهنگ نامه ها نیافتم.

گردد. 2. این سخن بیهقی در الّسنن الکبرٰی:31/5  یافت 
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همۀ این ها در تهذیب الّتهذیب )273/5 ]239/5[( آمده، مگر سخن بیهقی در بارۀ شهرت 

عثمـان؟ضر؟  »از  اسـت:  آمـده   )]313/1[  265/1( صـول 
ُ
األ جامـع  إلـی  الوصـول  تیسـیر  در   حدیـث. 

کرمـان ُمحـِرم شـود. ایـن را بخـاری  کـه ناخـوش می دانسـت مـردی از خراسـان و  روایـت شـده 

]الّصحیح: 565/2، کتاب الحج[ در توضیح بابی ]از ابواب کتاب الحّج[ آورده است1�«

کـه  اسـت  ایـن  یافتـه،  ثبـوت  عمـره  و  حـج  بـرای  احـرام  در بـارۀ  چـه  آن  گویـد:  امینـی 

کمتریـن فاصلـۀ احـرام اسـت؛ یعنـی حج گـزار نبایـد بـه صـورت غیـر  میقات هـا حـّدی بـرای 

ُمحـِرم از آن بگـذرد. اّمـا احـرام پیـش از ایـن میقات هـا، از هـر سـرزمینی که ُمحـِرم بخواهد و یا 

گیـرد، بی تردیـد بدعتـی  کـه ایـن مـکان را میقـات  ی باشـد  گـر از آن رو ی، ا از جـای خانمـاِن و

کار را بـرای افـزودن در  گـر ایـن  اسـت حـرام، همچـون بـه تأخیـر افکنـدن احـرام از میقـات؛ اّمـا ا

یـا  نیکـی  و  خیـر  زمینـۀ  در  مطلـق  توصیه هـای  بـه  عمـل  بـرای  خـواه  دهـد،  انجـام  عبـادت 

کارهـای بـه  کـه فـرد ُمحـِرم دارد _ همچـون نمـاز و روزه و دیگـر  شـکرگزاری بـر نعمـت یـا نـذری 

همـۀ   _ نیـک  کارهـای  مطلـق  یـا  و  نـذر  بـه  شـده  واجـب  یـا  شـکرگزاری  بـرای  قربـت  قصـد 

ک نهیـی در بـارۀ آن نرسـیده  دلیل هـای ایـن عنوان هـا آن را دربرمی گیـرد و از سـوی شـارع پـا

است. آن چه از پیامبر؟ص؟ و اصحابش رسیده، از این قرار است:

َمه، به نحو 
َ
1. پیشوایان حدیث با سند صحیح از طریق اخنسی، از اّم حکیم، از اّم  َسل

که از مسجد االقصی برای عمره یا حج ُمحِرم شود،  کرده اند: »هر  مرفوع )= از پیامبر(  روایت 

خداوند گناهان پیشینش را بیامرزد.« اخنسی گوید: »اّم حکیم پس از شنیدن این حدیث بر 

گردد.« گشت تا از آن جا برای عمره ُمحِرم  مرکب نشست و به بیت الَمْقِدس رهسپار 

کـه برای حج یا عمره، از مسـجد  در عبـارت ابـوداوود و بیهقـی و َبَغـوی آمـده اسـت: »هـر 

یـده شـود.« یـا:  گـردد، همـۀ گناهـان پیشـین و پسـینش آمرز االقصـی بـه مسـجد الحـرام ُمحـِرم 

گـردد.« و در عبارتـی: »و بهشـت بـر او واجب شـود.« »بهشـت بـر او بایسـته 

1. در چـاپ مرکـز الغدیـر »اخرجـه البخـاری ترجمـًة« آمـده و در چـاپ پیشـین »اخرجـه البخـاری فـی ترجمتـه« درج شـده 
که همین درسـت اسـت و ترجمه بر این اسـاس  اسـت. ولی در جامع ا الصول »اخرجه البخاری فی ترجمة باٍب« آمده 

گرفـت. )ن.( صورت 
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گـردد،  کـه بـرای عمـره از بیـت الَمْقـِدس ُمحـِرم  در عبـارت ابن ماجـه آمـده اسـت: »هـر 

یـده شـود.« آمرز

کـه از بیت الَمْقِدس برای عمره ُمحِرم شـود، کّفارۀ  نیـز همـو در عبارتـی آورده اسـت: »هـر 

گویـد: »پـس مـادرم1 از بیـت الَمْقـِدس بـرای  گناهـان پیشـینش خواهـد بـود.« اّم حکیـم  همـۀ 

عمره ُمحِرم شد.«

کـه از بیـت  کنـد  گویـد: »خداونـد َوکیـع را رحمـت  ابـوداوود پـس از آوردن ایـن حدیـث 

الَمْقِدس به سوی مّکه ُمحِرم شد.«

بنگریـد بـه: مسـند احمـد: 299/6 ]424/7[؛ سـنن  ابـی داوود: 275/1 ]143/2[؛ سـنن ابن ماجـه: 

235/2 ]999/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 30/5؛ مصابیـح الّسـّنه تألیـف َبَغـوی: 170/1 ]231/2[؛ 

از  و  آورده  یـاد شـده  بـا عبارت هـای  را  آن  الّترهیـب  ُمنـذری: 61/2 ]190/2[.  ُمنـذری  و  الّترغیـب 

گفتـه اسـت: »آن را ابن  ِحّبـان )اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح  طریـق ابن ماجـه صحیـح شـمرده و 

کـرده اسـت.« ابن  ِحّبـان  ]13/9[( روایـت 

رسـول  از  ابوهریـره،  طریـق  از  بیهقـی  و   ]120/2 الّرجـال:  ضعفـاء  فـی  ]الکامـل  ابن  َعـدّی   .2

کنیـد و[  کـه در بـارۀ ایـن سـخن خـدای تعالـی: »حـج و عمـره را ]کامـل  خـدا؟ص؟ روایـت نموده انـد 

کمـال حـج، این اسـت که  بـرای خـدا بـه پایـان رسـانید.« ]بقـره/196[ فرمـود: »یکـی از سـبب های ا

گردی.« از جای خانمان خود ُمحِرم 

)الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقی: 30/5؛ الّدّر المنثـور: 208/1 ]502/1[؛ نیل األوطار: 26/5 ]335/4[( 

ی گویـد: »ایـن خبـر، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( از حدیث ابوهریره ثابت گشـته اسـت.« و

کـه در بارۀ این سـخن خدای تعالی:  3. حافظـان از طریـق علـی امیرالمؤمنیـن آورده انـد 

گفـت: »کامـل انجـام دادن  کنیـد و[ بـرای خـدا بـه پایـان رسـانید.« ]بقـره/196[  »حـج و عمـره را ]کامـل 

گـردی.« کـه بـرای آن دو از جـای خانمـان خـود ُمحـِرم  حـج و عمـره بـه ایـن اسـت 

1. در عبـارت ابن ماجـه، کلمـۀ »مـادرم« یافـت نمی شـود. در عبـارت احمـد چنین اسـت: »پس اّم حکیم بر مرکب نشسـت 
و ... .«)غ.(
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کرده انـد: َوکیـع؛ ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف: 195/4،  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

کتـاب الحـج[؛ عبـد بـن حمیـد؛ ابن  ُمنـذر؛ ابن ابی حاِتـم؛ نّحـاس )الّناسـخ و المنسـوخ: ص34(؛ 

 276/2 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا ]مـج2/ج207/2[(؛   120/2 البیـان:  )جامـع  ابن  َجِریـر 

کـه ذهبـی نیـز آن را تأییـد نمـوده _ ؛ بیهقـی )الّسـنن  ]303/2[( _ ضمـن صحیـح شـمردن آن 

الکبـرٰی: 30/5(؛ جّصـاص )أحـکام القـرآن: 337/1 و 354 ]286/1 و 300[(؛ التسـهیل لعلـوم التنزیـل 

)343/2(؛  ُقْرُطبـی  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  ]144/5[(؛   162/2( رازی  الکبیـر  الّتفسـیر  )74/1(؛  ابن جـزی 

تفسیر ابن کثیر )230/1(؛ الّدّر المنثور )208/1 ]502/1[(؛ نیل األوطار )26/5 ]335/4[(�

بـن جبیـر  گویـد: »از علـی و عمـر و سـعید  القـرآن: 310/1 ]263/1[(   4. جّصـاص )أحـکام 

کـه بـرای آن دو از جـای  کـردن حـج و عمـره بـه ایـن اسـت  و طـاووس نقـل شـده اسـت: ›کامـل 

گـردی.‹« خانمـان خویـش ُمحـِرم 

میقـات؛  از  پیـش  عمـره  بـرای  احـرام  »اّمـا  اسـت:  گفتـه   )]286/1[  337/1 )همـان:  همـو 

در میـان فقیهـان هیـچ اختالفـی در آن نیسـت. از اسـود بـن یزیـد روایـت شـده اسـت: ›بـرای 

گفت:“آیـا مـوی سـر تراشـیدید و  عمـره بیـرون شـدیم و چـون بازگشـتیم، بـر ابـوذر برگذشـتیم. 

کـه عمره از آبادی های شـما به حسـاب آید.”‹ و مقصود  آلودگی هاتـان را از میـان بردیـد؟ هـال 

کـه از علـی روایـت  کـردن عمـره از نـزد خانمانـت بهتـر اسـت؛ چنـان  کـه قصـد  ابـوذر ایـن بـود 

کـردن حـج و عمـره به این اسـت که بـرای آن دو از جـای خانمان خویش  شـده اسـت: ›کامـل 

گـردی.‹« ُمحـِرم 

است:  شده  روایت  ابن مسعود  و  علی  »از  گوید:   )]144/5[  162/2 الکبیر:  )الّتفسیر  رازی 

که برای آن دو از جای خانمان خویش ُمحِرم گردد.‹« ›کامل کردن حج و عمره به این است 

همـو )همـان: 172/2 ]161/5[( گفتـه اسـت: »از بـزرگان صحابه مشـهور اسـت که گفته اند: 

کـردن حـج بـه ایـن اسـت که برای آن، انسـان از جـای خانمان خویش ُمحـِرم گردد.‹« ›تمـام 

گفتـه  ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 343/2 ]244/2[( پـس از آوردن حدیـث علـی؟ع؟ 
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گشـته و عمـران بـن ُحَصیـن چنیـن  اسـت: »ایـن از عمـر و َسـْعد بـن ابی وّقـاص نیـز روایـت 

گفتـه اسـت: »اّمـا آن چـه در زمینـۀ احـرام پیـش از میقات هـای تعییـن شـده  کـرد.« سـپس 

گشـته و عمـران بـن ُحَصیـن انجـام داد، پذیرفتـۀ  از جانـب رسـول خـدا؟ص؟ از علـی روایـت 

عبـداهلل بـن مسـعود و گروهـی از پیشـینیان نیـز هسـت. همچنیـن بـه اثبات رسـیده کـه عمر از 

ایلیـاء1 ُمحـِرم شـد. نیـز اسـود و علقمـه و عبدالّرحمـان و ابواسـحاق از خانه هـای خـود ُمحـِرم 

َمه 
َ
ی حدیث یاد شـده از اّم  َسـل می شـدند. شـافعی هم این را رخصت داده اسـت.« آن گاه، و

را آورده اسـت.

»ابن عّبـاس  اسـت:  گفتـه  علـی؟ع؟  حدیـث  آوردن  از  پـس   )230/1 )الّتفسـیر:  ابن کثیـر 

و سعید بن جبیر و طاووس و سفیان ثوری نیز بر همین عقیده اند.«

ی در همان سـالی  5. بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 30/5( از طریـق نافـع، از ابن عمـر آورده که و

کـه ماجـرای حکمّیـت رخ داد، از ایلیاء ُمحِرم گشـت.

ماِلـک )الموّطـأ: 242/1 ]331/1[( نیـز بـا ذکـر سـند روایـت کرده که ابن عمر بـرای یک حج از 

صـول: 264/1 ]313/1[( ایـن را یـاد نمـوده 
ُ
 ایلیـاء ُمحـِرم شـد. ابن َدْیَبـع )تیسـیر الوصـول إلـی جامـع األ

که ابن  ُمنذر در سخنی از ابو ُزْرعه، این را ثابت شمرده است. و خواهید دید 

شـافعی )کتـاب األّم: 118/2 ]138/2 و 139[( از سـفیان بـن ُعَیینـه، از عمـرو بـن دینـار، از 

کسـی جـز ابن عّبـاس  ی را  گوینـده را نیـاورده، مـا و طـاووس آورده اسـت: »گرچـه عمـرو نـام 

گـردد و یـا پـس از  گفـت: ›انسـان می توانـد از جـای خانمـان خویـش ُمحـِرم  کـه  نمی دانیـم؛ 

کـه خواهـد ُمحِرم شـود؛ اّما از میقـات جز به احرام نبایـد بگذرد.‹ ... بر  گذشـتن از آن، هـر جـا 

کـه از نـزد  کـه ممنـوع نیسـت  کـه پیـش از میقـات احـرام بنـدد؛ چنـان  ُمحـِرم ممنـوع نیسـت 

کـه ُمحـِرم شـده باشـد؛ زیـرا  خانـواده اش ُمحـِرم شـود؛ اّمـا نبایـد از میقـات بگـذرد، مگـر ایـن 

کـه بایـد از میقـات ُمحـِرم باشـد.« بدیـن سـان، بـه آن فرمـان عمـل نمـوده 

1. نام شهر بیت الَمْقِدس است. ]بنگرید به: معجم البلدان: 293/1[�
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گویـد: »هـرگاه احـرام را از میقات هـا پیـش انـدازد،  ملـک العلمـاء )بدائـع الّصنائـع: 164/2( 

کـه بتوانـد  کار هنگامـی بهتـر اسـت  بهتـر اسـت.« همـو از ابوحنیفـه نقـل نمـوده اسـت: »ایـن 

گفتـه اسـت: »شـافعی بـرآن  خویشـتن را از آن چـه در احـرام ممنـوع اسـت، بـازدارد.« آن گاه، 

ی، احرام رکـن و از کارهای  کـه احـرام از میقـات بهتـر اسـت، بنا بر ایـن که طبق اصل و اسـت 

ی درسـت بـود، پیـش انداختـن احـرام بـر میقـات روا نبـود؛  گـر پنـدار و بنیادیـن حـج اسـت. ا

کـه در  کارهـای بنیادیـن حـج را نمی تـوان از جای هـای آن هـا پیـش انداخـت1، حـال آن  زیـرا 

کـه پیـش انداختـن احـرام بـر میقـات روا اسـت و تنهـا در  ماه هـای حـج، همـگان پذیرفته انـد 

بهتـر بودنـش اختـالف دارنـد. ایـن سـخن خـدای تعالـی در تأییـد باور ما اسـت: ›حـج و عمره را 

]بقـره/196[ از علـی و ابن مسـعود؟امهضر؟ روایـت شـده  کنیـد و[ بـرای خـدا بـه پایـان رسـانید.‹  ]کامـل 

کـردن حـج و عمـره بـه این اسـت که از جای خانمـان خویش ُمحِرم شـوی.‹ از  اسـت: ›کامـل 

گشته ... .« َمه نیز روایت 
َ
اّم  َسل

کـه  گویـد: »دانشـوران اجمـاع نموده انـد  ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 345/2 ]245/2[( 

کـه احـرام از  کسـی  کـس پیـش از درآمـدن بـه میقـات احـرام بنـدد، ُمحـِرم اسـت. و تنهـا  هـر 

کـرده؛ زیـرا خـوش  میقـات را برتـر شـمرده، از احـرام پیـش از میقـات ]به گونـۀ تنزیهـی[ نهـی 

گشـایش بخشـیده، بـر خـود تنـگ سـازد و خـود  ی  کـه انسـان آن چـه را خداونـد بـر و نمـی دارد 

کـه شـاید در احرامـش پیـش آیـد و او از آن در امـان نمانـد. البّتـه  را در معـرض کاری قـرار دهـد 

کسـی پیـش از میقـات احـرام بنـدد، احرامـش الـزام آور اسـت؛ زیـرا  گـر  کـه ا همـۀ آنـان بـر آننـد 

کسـی چیـزی نکاسـته، بلکـه افـزوده اسـت.« چنیـن 

کـه معنای  حافـظ ابو ُزْرعـه )طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریـب: 5/5- 6( گویـد: »روشـن کردیـم 

کسـی قصـد انجـام مناسـک حـج داشـته  گـر  کـه ا معّیـن سـاختن ایـن میقات هـا آن اسـت 

کارهـای بنیادیـن حـج بـه شـمار رفتـِن احـرام و روا نبـودن پیـش انداختنـش بـر میقات هـا _ چنـان  1. میـان رکـن بـودن و از 
کـه ملـک العلمـاء ادعـا نمـوده _ پیونـدی نیسـت؛ بلکـه احـرام هـم رکـن اسـت و هـم پیـش انداختنـش روا اسـت، بنـا بـر 

گذشـت. کـه  دلیل هایـی 
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باشـد، نمی توانـد بـدون احـرام از آن هـا بگـذرد؛ اّمـا احـرام بسـتن پیـش از رسـیدن بـه آن هـا نـزد 

حّتـی  کرده انـد.  اجمـاع  نقـل  زمینـه  ایـن  در  گروهـی  و  اسـت  پذیرفتنـی  دانشـوران  بیشـینۀ 

کـه احـرام از جـای خانمـان، بـر تأخیـر افکنـدن آن تـا میقـات،  دسـته ای از دانشـوران بـر آننـد 

ی، قاضی ابوالطّیب   برتـری دارد؛ و ایـن یکـی از دو سـخن شـافعی اسـت. از میان اصحـاب و

یانـی و َغّزاِلـی و رافعـی نیـز همیـن را برتـر دانسـته اند و نظـر ابوحنیفـه هـم همیـن اسـت. از  و رو

کـه در بارۀ این سـخن خدای تعالی: ›حج و عمـره را ]کامل کنید و[ برای  عمـر و علـی روایـت شـده 

کـه از جای  کـردن حـج و عمـره بـه آن اسـت  خـدا بـه پایـان رسـانید.‹ ]بقـره/196[ گفته انـد: ›کامـل 

کـه ابن عمـر از ایلیـاء، یعنـی  گشـته  گویـد: ›ثابـت  خانمـان خویـش ُمحـِرم شـوی.‹ ابن  ُمنـذر 

گشت و اسود و علقمه و عبدالّرحمان و ابواسحاق نیز از خانه هاشان  بیت الَمْقِدس، ُمحِرم 

ی ]شـرح صحیـح مسـلم: 87/7[ سـخن صحیح تـر در میـان دو  ُمحـِرم می شـدند.‹ اّمـا نـزد نـوو

دانشـوران  بیشـینۀ  از  ی  و اسـت.  بهتـر  میقـات  از  احـرام  کـه  اسـت  آن  شـافعی   سـخن 

کـه همیـن سـخن شـافعی را صحیح تـر می دانند و احمد و اسـحاق  و پژوهنـدگان نقـل نمـوده 

گـزارش کـرده که عموم دانشـوران چنیـن می کننـد؛ و ماِلک بر این  نیـز بـر ایـن باورنـد. ابن  ُمنـذر 

گویـد: ›برای  هـم افـزوده و پیـش انداختـن احـرام بـر میقـات را مکـروه شـمرده اسـت. ابن  ُمنـذر 

مـا روایـت شـده کـه عمـر بـه ُمحِرم شـدن عمـران بن ُحَصیـن از بصره اعتراض کرد و نیز حسـن 

بصری و عطاء بن ابی رباح و ماِلک، احرام از جای دور را مکروه می شمردند.«

کار ممنـوع بـازدارد،  کسـی بتوانـد خـود را از درافتـادن در  گـر  کـه ا از ابوحنیفـه نقـل شـده 

کـه از جـای خانمـان خویـش ُمحِرم شـود؛ وگرنه بایـد از میقات احـرام بندد. برخی  بهتـر اسـت 

از شـافعیان نیـز بـر همیـن باورند.

گفتــه  ــدا افتــاده، ابــراز نمــوده و  ــی: 70/7[ نظــری مخالــف و ج
ّ
ابن  َحــْزم ظاهــری ]الُمحل

بــر آن هــا بگــذرد، احرامــش صحیــح  گــر پیــش از ایــن میقات هــا احــرام بنــدد و  اســت: »ا

ــن را از داوود و  ی ای ــد.« و کن ــت  ــار نّی ــید، دیگرب ــات رس ــه میق ــون ب ــه چ ک ــن  ــر ای ــت، مگ نیس

گویـد: »هـرگاه احـرام را از میقات هـا پیـش انـدازد،  ملـک العلمـاء )بدائـع الّصنائـع: 164/2( 

کـه بتوانـد  کار هنگامـی بهتـر اسـت  بهتـر اسـت.« همـو از ابوحنیفـه نقـل نمـوده اسـت: »ایـن 

گفتـه اسـت: »شـافعی بـرآن  خویشـتن را از آن چـه در احـرام ممنـوع اسـت، بـازدارد.« آن گاه، 

ی، احرام رکـن و از کارهای  کـه احـرام از میقـات بهتـر اسـت، بنا بر ایـن که طبق اصل و اسـت 

ی درسـت بـود، پیـش انداختـن احـرام بـر میقـات روا نبـود؛  گـر پنـدار و بنیادیـن حـج اسـت. ا

کـه در  کارهـای بنیادیـن حـج را نمی تـوان از جای هـای آن هـا پیـش انداخـت1، حـال آن  زیـرا 

کـه پیـش انداختـن احـرام بـر میقـات روا اسـت و تنهـا در  ماه هـای حـج، همـگان پذیرفته انـد 

بهتـر بودنـش اختـالف دارنـد. ایـن سـخن خـدای تعالـی در تأییـد باور ما اسـت: ›حـج و عمره را 

]بقـره/196[ از علـی و ابن مسـعود؟امهضر؟ روایـت شـده  کنیـد و[ بـرای خـدا بـه پایـان رسـانید.‹  ]کامـل 

کـردن حـج و عمـره بـه این اسـت که از جای خانمـان خویش ُمحِرم شـوی.‹ از  اسـت: ›کامـل 

گشته ... .« َمه نیز روایت 
َ
اّم  َسل

کـه  گویـد: »دانشـوران اجمـاع نموده انـد  ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 345/2 ]245/2[( 

کـه احـرام از  کسـی  کـس پیـش از درآمـدن بـه میقـات احـرام بنـدد، ُمحـِرم اسـت. و تنهـا  هـر 

کـرده؛ زیـرا خـوش  میقـات را برتـر شـمرده، از احـرام پیـش از میقـات ]به گونـۀ تنزیهـی[ نهـی 

گشـایش بخشـیده، بـر خـود تنـگ سـازد و خـود  ی  کـه انسـان آن چـه را خداونـد بـر و نمـی دارد 

کـه شـاید در احرامـش پیـش آیـد و او از آن در امـان نمانـد. البّتـه  را در معـرض کاری قـرار دهـد 

کسـی پیـش از میقـات احـرام بنـدد، احرامـش الـزام آور اسـت؛ زیـرا  گـر  کـه ا همـۀ آنـان بـر آننـد 

کسـی چیـزی نکاسـته، بلکـه افـزوده اسـت.« چنیـن 

کـه معنای  حافـظ ابو ُزْرعـه )طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریـب: 5/5- 6( گویـد: »روشـن کردیـم 

کسـی قصـد انجـام مناسـک حـج داشـته  گـر  کـه ا معّیـن سـاختن ایـن میقات هـا آن اسـت 

کارهـای بنیادیـن حـج بـه شـمار رفتـِن احـرام و روا نبـودن پیـش انداختنـش بـر میقات هـا _ چنـان  1. میـان رکـن بـودن و از 
کـه ملـک العلمـاء ادعـا نمـوده _ پیونـدی نیسـت؛ بلکـه احـرام هـم رکـن اسـت و هـم پیـش انداختنـش روا اسـت، بنـا بـر 

گذشـت. کـه  دلیل هایـی 
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ــه  ک ــر اجماعــی  ــا ب ی آورده، ایــن ســخن بن ــوو ــه ن ک ــرده اســت. چنــان  ک ــزارش  گ ــز  ــش1 نی یاران

کــه هــر  گویــد: »دانشــوران اجمــاع نموده انــد  پیــش از آن رخ داده، نادرســت اســت. ابن  ُمنــذر 

گــردد، احرامــش صحیــح اســت.« نیــز خّطابــی و جــز  کــس پیــش از رســیدن بــه میقــات ُمحــِرم 

ی در ایــن زمینــه نقــل اجمــاع نموده انــد. و

شـوکانی )نیـل األوطـار: 26/5 ]335/4[( پیـش انداختـن احـرام بـر میقـات را بـا اسـتدالل به 

روا  ]بقـره/196[  رسـانید.«  پایـان  بـه  بـرای خـدا  و[  کنیـد  ]کامـل  را  و عمـره  »حـج  گذشـته:  آیـۀ پیش تـر 

کار بهتـر بـود، همـۀ صحابه  گـر ایـن  ـِف المنـار: ›ا
ّ
شـمرده و گفتـه اسـت: »و اّمـا ایـن سـخن مؤل

کـه  گـزارش شـده  آن را وانمی نهادنـد.‹ سـخنی بـر خـالف طریقـۀ اسـتالل اسـت. در الّتلخیـص 

کسـی آغـاز سـفر حـج  کـه  کار را چنیـن تفسـیر نمـوده  گـزارش احمـد _ ایـن   ابن  ُعَیینـه _ بـر پایـۀ 

کـردن صـدا بـه  و عمـره را از نـزد خانـواده اش قـرار دهـد؛ اّمـا ایـن تفسـیر بـا واژۀ اهـالل )= بلنـد 

کـه در حدیـث ابوهریـره بـه چشـم  کـه در حدیـث همیـن بـاب آمـده، و نیـز واژۀ احـرام  تلبیـه( 

می خورد، سازگاری ندارد.«

که بر پیش انداختن احرام  ژرف نگری در این روایت ها و سخناِن رسیده، نشان می دهد 

از میقات اجماع شده و اختالف تنها در برتر بودن پیش انداختن احرام از میقات و یا احرام از 

که باید، نظر نکرده و حّق اجتهاد را ادا ننموده یا این سّنِت  میقاط است. اّما خلیفه چنان 

روایت شده، بر وی پوشیده مانده و به سرزنش عبداهلل بن عامر پرداخته؛ و یا دوست داشته که 

در این مسأله دارای رأی ویژه باشد. شمس الّدین ابوعبداهلل ذهبی گفته است:
گــر بــا ســند صحیــح بــه مــا برســد _ و یــا اجمــاع  دانــش درســت، »قــال اهلل« و »قــال رســول اهلل« _ ا

اســت. پــس درایــن گونــه دانــش بکــوش!

گفتار پیامبر و رأی فقیهی از فقیهان، بپرهیز! و از برقرار ساختن اختاف میان 

کاری  کــه: »عثمــان  کنیــد  گفتــۀ نقــل شــده از ابن  َحــْزم نظــر  پــس بــا مــن بیاییــد و در 

ــا هیــچ حّجتــی پشــتیبانی نمی شــود، مگــر  شایســته را عیــب نمی شــمرد ... .« ایــن ســخن ب

1. در اصل مأخذ آمده است: »یارانشان.«)غ.(

213/8

)303(

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 332



یــدن، شــامل  گمــان نیکــو ورز گمــان نیکــو داشــته اســت؛ و وظیفــۀ  کــه او بــه عثمــان  ایــن 

کــه چیــزی از  کارهــای همــۀ مســلمانان می شــود ]و بــه خلیفــه اختصــاص نــدارد[، مــادام 

یــم. و اّمــا در  گمــان نیکــو ورز کــه بــه او  آن مانــع نشــود؛ اّمــا رفتــار عثمــان اجــازه نمی دهــد 

کــه ســّنت ثابــت چیســت و نهــی عثمــان بــا آن ناســازگار اســت. ســاده  ایــن مســأله دانســتیم 

یم؛ زیــرا آن  ی، ســّنت را ضعیــف ســاز کار و کــه بــرای بزرگداشــت یــک انســان و توجیــه  نیســت 

کــه بــا آن مخالفــت ورزد  گــردد، شــرِع ثابــت اســت؛ و هــر  ی  چــه در همــۀ عبادت هــا بایــد پیــرو

ــود. ــمرده می ش ــب ش کارش عی ــد _  ــه باش ک ــر  _ ه

کـه پیـش انداختـن احـرام از میقـات، سـبک  یختـه  ی بدیـن بهانـه درآو کـه و و اّمـا ایـن 

کسـی پیـش از میقـات، تنهـا بـا  گـر  شـمردن مناسـک اسـت، سـخنی بـس فرومایـه اسـت. ا

کـه آن  گـر نگوییـم  گـردد، مناسـک را چـه سـان سـبک شـمرده؛ ا قصـد قربـت، آمـادۀ مناسـک 

کـه البّتـه کاری اسـت حـرام، آن اسـت که بر  را بـزرگ داشـته اسـت؟ سـبک شـمردن مناسـک 

گرایش هـا و هواهـا و هوس هـای باطـل، آراء را در آن دخالـت دهیـم. پایـۀ امیـال و 

کـه بـر زبانتـان مـی رود نگویید: این حال اسـت و آن حرام، تا بر خـدا دروغ بندید. همانا  »و بـا دروغـی 

که بر خدا دروغ بندند رسـتگار نخواهند شـد.« ]نحل/116[ کسـانی 

ک می شد گر علی نبود، عثمان هال 22. ا

حافـــظ عاِصمـــی در زیـــن الفتـــی فـــی شـــرح ســـورة هـــل أتـــی از طریـــق اســـتادش ابوبکـــر محّمـــد 

کـــه مـــردی نـــزد امیرالمؤمنیـــن عثمـــان رفـــت  بـــن اســـحاق بـــن محمشـــاد، بـــه نحـــو مرفـــوع، آورده 

گفـــت: »شـــما اّدعـــا می کنیـــد  کـــه جمجمـــۀ انســـان مـــرده ای را در دســـت داشـــت،  و در حالـــی 

کـــه ایـــن ]مـــرده[ در معـــرض آتـــش قـــرار می گیـــرد و ایـــن در قبـــر عـــذاب می شـــود؛ اّمـــا مـــن 

ی ســـکوت  دســـتم را بـــر آن نهـــادم و حـــرارت آتـــش را در آن نمی یابـــم.« عثمـــان در جـــواب و

ی نـــزد  کســـی را در پـــی علـــی بـــن ابی طالـــب مرتضـــی فرســـتاد تـــا او را فراخواَنـــد. چـــون و کـــرد و 

گفـــت: »بـــار دیگـــر ســـؤالت  گروهـــی از یارانـــش در پیرامونـــش بودنـــد، بـــه آن مـــرد  کـــه  عثمـــان آمـــد 
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گفـــت: »ای ابوالحســـن؛ پاســـخ  کـــرد. ســـپس عثمـــان بـــن َعّفـــان  کـــن!« آن مـــرد چنیـــن  را بیـــان 

ـــران  ـــنده و دیگ ـــرِد پرس ـــد!« م ی ـــنگی بیاور ـــه و س ـــم آتش زن ـــت: »برای گف ـــی  ـــده!« عل ـــرد را ب ـــن م ای

ی آن هـــا را ســـتاند و از آن دو  ی می نگریســـتند. پـــس آن دو چیـــز را بـــرای علـــی آوردنـــد و و بـــه و

گفـــت: »دســـتت را بـــر ســـنگ بگـــذار!« مـــرد دســـتش را بـــر  آتشـــی پدیـــد آورد. ســـپس بـــه مـــرد 

ـــرد. علـــی  ک ـــرد چنیـــن  ـــرار ده!« م ـــه ق ـــر آتش زن گفـــت: »دســـتت را ب ســـنگ نهـــاد. ســـپس علـــی 

گفـــت:  ــرد در بهـــت فرورفـــت و عثمـــان  یافتـــی؟« مـ ــرارت آتـــش را از آن دو در ــا حـ گفـــت: »آیـ

ک می شد!« گر علی نبود، عثمان هال »ا

کـه هماننـد  یـم  انتظـار ندار امّیـه اسـت،  زادۀ خانـدان  کـه  از عثمـان  مـا  گویـد:  امینـی 

کـه از رازهـای جهـان هسـتی هسـتند  ایـن دانش هـا را در چنـگ داشـته باشـد؛ دانش هایـی 

کـه در دانـش واالتـر از عثمـان بودنـد، نیـز از فهـم آن هـا فروماَنـد، چـه رسـد  کسـانی  و معرفـت 

گنجینـۀ علـوم خداونـدی باشـد و آن را  کـه  کسـی ایـن دانش هـا را دربـردارد  بـه عثمـان! تنهـا 

ی افکنـده  یافـت نمـوده و همـو رازهـای آن را در و از سرچشـمۀ برتـر و پدیـد آورنـدۀ هسـتی در

کـه آنـان از  کـه در ایـن جـا، آن پرسـنده را مجـاب نمـود و نیـز در هـر مشـکل دیگـر  باشـد؛ همـو 

شـناختش ناتـوان بودنـد.

کرسـی خالفـت _ انتظـار می رفـت، ایـن بـود  تنهـا آن چـه از عثمـان _ پـس از نشسـتن بـر 

یافتـه و فهمیـده، چنـگ  کـه بـه آن چـه از سـّنِت فیضـان شـده بـر صحابـه شـنیده و دیـده و در

افکَنـد تـا در مـوارد سـؤال از پاسـخ درنمانـد و بـه خطاهـای بـزرگ درنیفتـد و بـه خـالف سـّنِت 

کـه ... . کـه از راه هدایـت بیـرون باشـد؛ اّمـا اندوهـا  رسـیده فتـوا ندهـد یـا رأیـی ابـراز ننمایـد 

23. رأی خلیفه در بارۀ آمیزش هم زمان با دو خواهِر َبرده

ْیـب روایـت  ماِلـک )الموّطـأ: 10/2 ]538/2[( بـا ذکـر سـند از ابن شـهاب، از َقبیصـة بـن ُذَؤ

کـه مـردی از عثمـان بـن عّفان در بارۀ آمیزش هم زمان با دو خواهِر َبرده پرسـید. عثمان  نمـوده 

کار را حـالل دانسـته و آیـۀ دیگـر حـرام شـمرده اسـت. اّمـا مـن دوسـت  گفـت: »یـک آیـه ایـن  215/8
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رسـول  اصحـاب  از  یکـی  و  شـد  بیـرون  عثمـان  نـزد  از  مـرد  آن  کنـم.«  چنیـن  کـه  نمـی دارم 

کار در دست من بود و می دیدم  گر  گفت: »ا ی  خدا؟ص؟ را دید و از او در این زمینه پرسید. و

ی  کـه کسـی چنیـن کنـد، او را عبـرت دیگـران می سـاختم!« ابن شـهاب گویـد: »به بـاور من، و

علی بن ابی طالب بوده است.«

که نیار اسـلمی  ْیب آمده  در عبارت دیگر بیهقی از ابن شـهاب، به نقل از َقبیصة بن ُذَؤ

ی  از مـردی از اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ آمیـزش هم زمـان بـا دو خواهـِر َبـرده پرسـید. و

گفـت: »یـک آیـه آن را حـالل شـمرده و آیـۀ دیگـر حرامـش سـاخته؛ و مـن چنیـن نکنـم.«  بـه او 

پـس نیـار از نـزد آن مـرد بیـرون آمـد و مردی دیگر از اصحاب رسـول خـدا؟ص؟ او را دید و گفت: 

کـه پرسـیدی، چه فتوا داد؟« نیـار او را خبر داد. مرد گفت:  کـه نـزدش رفتـی، در زمینـه ای  »آن 

کنـی، تـو را  کـه چنیـن  گـر قـدرت داشـته باشـم و ببینـم  کار بازمـی دارم؛ و ا »مـن تـو را از ایـن 

کیفـری عبرت آمـوز خواهـم داد!«

کـه گفـت: ›هـر چیـز  گویـد: »از عثمـان؟ضر؟ روایـت شـده  ملـک العلمـاء در بدائـع الّصنائـع 

از زنـان آزاد کـه خـدای تعالـی حـرام فرمـوده، از کنیـزان نیز حرام نموده، مگر در اختیار داشـتن 

دو خواهـر و آمیـزش بـا آن دو.‹«

کار را روا  کــه ایــن  گویــد: »از عثمــان و ابن عّبــاس روایــت شــده  جّصــاص در أحــکام القــرآن 

گویــد: »از  گفته انــد: ›آیــه ای آن را حــالل و آیــۀ دیگــر حــرام ســاخته اســت.‹« همــو  شــمرده و 

کــه حــرام بــودن بــه ســبب  گشــته و از همــو نقــل شــده  کار روایــت  عثمــان نیــز مبــاح بــودن ایــن 

ــه آن فرمــان  ــه ب گفتــه اســت: ›مــن ن کــرده و  ــاد  ــۀ دیگــر را ی ــه و حــالل بــودن بــه ســبب آی یــک آی

کــه در ایــن زمینــه اندیشــیده  می دهــم و نــه از آن نهــی می کنــم.‹ ایــن ســخن وی نشــان می دهــد 

کــه نخســت  و دچــار تردیــد بــوده و بــه حــالل یــا حــرام بودنــش یقیــن نداشــته؛ پــس جایــز اســت 

کار  کــه ایــن  کــرده باشــد. اّمــا علــی یقیــن داشــت  آن را مبــاح شــمرده و ســپس در آن درنــگ 

حــرام اســت.«
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گویـد: »و اّمـا آمیـزش هم زمـان بـا دو خواهـِر َبـرده؛ از عثمـان و علـی؟امهضر؟ نقـل  زَمْخَشـری 

شـده اسـت: ›آیه ای آن را حالل و آیه ای دیگر حرامش سـاخته اسـت.‹ پس علی حرام بودن 

را ترجیـح داد و عثمـان حـالل بـودن را.«

رازی ]الّتفسـیر الکبیـر: 36/10[ گفتـه اسـت: »از عثمـان نقـل شـده اسـت: ›یـک آیـه این کار 

را حـالل و آیـۀ دیگـر حـرام شـمرده؛ و حـالل بودن ترجیـح دارد.‹«

ْیـب نـام علـی بـن  کـه َقبیصـة بـن ُذَؤ گویـد: »جـز ایـن نیسـت  ابن   عبدالَبـّر در اإلسـتذکار1 

کـه بـا عبدالملـک بـن مـروان  کـرده، بدیـن سـبب  کنایـه یـاد  ابی طالـب را نیـاورده و از او بـه 

گران می شمردند.« کردن از علی بن ابی طالب؟ضر؟ را  همنشین بود و اینان یاد 

 158/2 جّصـاص:  القـرآن  أحـکام  164؛  و   163/7 بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  بـه:  بنگریـد 
ـی تألیـف ابن  َحـْزم: 522/9؛ الکّشـاف زَمْخَشـری: 359/1 ]496/1[؛ الجامـع ألحکام القرآن 

ّ
]130/2[؛ الُمحل

ُقْرُطبـی: 117/5 ]77/5[؛ بدائـع الّصنائـع تألیـف ملک العلماء: 264/2؛ تفسـیر الخازن: 356/1 ]342/1[؛ 

م: 3/5[ و عبـد بـن 
ُ
الـّدّر المنثـور: 136/2 ]476/2[ بـه نقـل از ماِلـک ]الموّطـأ: 538/2[ و شـافعی ]کتـاب األ

حمیـد و عبدالـّرّزاق ]المصّنـف: 189/7[ و ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف: 169/4[ و ابن ابی حاِتـم و بیهقـی؛ فتح 

القدیـر شـوکانی: 418/1 ]453/1[ بـه نقـل از حافظـاِن یـاد شـده�

گو از این مسأله در دو عنوان صورت می پذیرد: گفت و  گوید:  امینی 

عنوان نخست: حکم آمیزش هم زمان با دو خواهِر َبرده

که رازی )الّتفسـیر الکبیر: 193/3 ]36/10[( آورده، بر پایۀ سـخن مشـهور فقیهان، این  چنان 

کثریـت  کـرده، ایـن سـخن از ا کـه ابن کثیـر )الّتفسـیر: 472/1( بیـان  کار حـرام اسـت. نیـز چنـان 

گرچه برخی از پیشـینیان در این  دانشـوران و پیشـوایان چهارگانه و جز ایشـان مشـهور اسـت؛ 

کـه در بدائـع الّصنائـع )264/2( آمـده، نـزد عاّمـۀ صحابـه چنیـن  زمینـه درنـگ کرده انـد. آن گونـه 

کـه جّصاص )أحـکام القـرآن: 158/2 ]130/2 و 132[( آورده، در  کاری جایـز نبـوده اسـت. آن سـان 

که قبیصه با مردی دیدار نمود. که در آغاز این بحث یاد شده و در آن آمده  1. در توضیح حدیث الموّطأ 
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که سـپس از میان رفت و بر حرام بودن  میان پیشـینیان اختالفی در این زمینه وجود داشـت 

گشـتند. آن اجماع شـد و فقیهان سـرزمین ها بر آن همداسـتان 

کـه ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 116/5 و 117 ]77/5[( آورده، عمـوم دانشـوران بـر  چنـان 

کـه ایـن کار جایـز نیسـت و هیـچ یک از پیشـوایاِن فتوادهی، به مخالفـت عثمان در این  آننـد 

کتـاب خـدا فهمیده انـد   زمینـه اعتنـا ننمـوده؛ زیـرا ایشـان خـالف سـخن عثمـان را از تأویـل 

کـه تأویـل را تحریـف نماینـد. از میـان صحابـه، عمر و علـی و ابن عّباس  و ایشـان را روا نباشـد 

کتـاب خداینـد   و عّمـار و ابن عمـر و عایشـه و ابن زبیـر بـر همیـن باورنـد و اینـان اهـل دانـش بـه 

که با ایشان مخالفت ورزد، در تأویل به بیراهه رفته است.  و هر 

گویـد: »هماننـد سـخن عثمـان از دسـته ای از پیشـینیان نیـز نقـل  ابوعمـر در اإلسـتذکار 

گشـته و هیـچ  کـه ابن عّبـاس در میـان آنـان اسـت. اّمـا بـا ایـن سـخن ایشـان مخالفـت  شـده 

یـک از فقیهـان سـرزمین ها و حجـاز و عـراق و فراسـوی خـاوری آن دو و شـام و مغـرب بدیـن 

ی از ظاهر و نفی قیاس، از جماعت ایشـان دور  سـخن اعتنـا ننمـوده، مگـر کسـانی کـه با پیـرو

ی از ظاهـر، آن چـه را مـا بـر آن اجمـاع  کرده انـد، بـا پیـرو کـه چنیـن  کسـانی  گشـته اند.  و جـدا 

کـه آمیـزش هم زمـان بـا دو  کنـار نهاده انـد؛ اّمـا جماعـت فقیهـان اّتفـاق نظـر دارنـد  نموده ایـم، 

کـه در ازدواج بـا دو خواهـر آزاد چنیـن اسـت. )تفسـیر ابن کثیـر:  خواهـِر َبـرده جایـز نیسـت، چنـان 
473/1؛ فتـح القدیـر شـوکانی: 411/1 ]447/1[(

گـزارش شـده اسـت:  کسـان  از ایـن  کـه میـان همـۀ اّمـت پذیرفتـه شـده،  ایـن حرمـت 

یـد بـن ثابـت، ابن عمـر، ابن زبیـر،  علـی، عمـر، زبیـر، ابن عّبـاس، ابن مسـعود، عایشـه، عّمـار، ز

یـه، ابراهیـم نخعـی، َحَکـم بـن عتیبـه، َحّمـاد بـن ابی سـلیمان،  ابن منبـه، اسـحاق بـن   راُهَو
شعبی، حسن بصری، اشهب، اوزاعی، شافعی، احمد، اسحاق، ابوحنیفه، ماِلک.1

ـی تألیـف ابن حـزم: 522/9 و 523؛ الجامـع ألحـکام 
ّ
1. بنگریـد بـه: أحـکام القـرآن جّصـاص: 158/2 ]130/2[؛ المحل

القـرآن: 117/5 و 118 ]77/5 و 78[؛ البحـر المحیـط ابو حّیـان: 213/3؛ التفسـیر الکبیـر رازی: 193/3 ]36/10[؛ الـّدر 
المنثـور: 137/2 ]476/2[�
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کتـاب، سـخن مطلـق  کننـدگان اسـت. دلیـل از  کتـاب و سـّنت پشـتوانۀ ایـن اجمـاع 

کـه دو خواهر را  قـرآن حکیـم در ایـن آیـه اسـت، ضمـن برشـمردن زنـان حـرام شـده بر مـرد: ›و ایـن 

بـا هـم بـه زنـی گیریـد.‹ ]نسـاء/23[ در ایـن جـا، بـا هـم داشـتن دو خواهـر بـه هـر یک از شـکل های 

گویـد: ›همـۀ مسـلمانان  کنیـزداری حـرام شـده اسـت. ابن کثیـر )الّتفسـیر: 473/1(  یـا  ازدواج 

کـه معنـای ایـن سـخن خداوند:“بـر شـما حـرام شـده اسـت ]ازدواج بـا[ مادرانتـان   اّتفـاق نظـر دارنـد 

کنیزداری در همۀ این ها یکسـان  که ازدواج و  و دخترانتان و خواهرانتان.” ]نسـاء/23[1 آن اسـت 

بـا دو خواهـر  بـر پایـۀ دّقـت فقهـی و هـم قیـاس، آمیـزش هم زمـان  ی، هـم  از ایـن رو  اسـت و 

کثریـت دانشـوران بـر همین باورنـد و نظر آنان  و مادرزنـان و دخترخوانده هـا نیـز چنیـن اسـت. ا

گشته، حّجت است.‹« کرده و از آنان جدا  که با ایشان مخالفت  کسی  در برابر 

صحابـه و تابعیـن و دانشـوران و پیشـوایان فتوادهـی و مفّسـران بـه همیـن اطـالق چنـگ 

کار را بسـیار زشـت می شـمرد و می گفـت:  زده انـد و موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ انجـام ایـن 

کیفری عبرت آموز خواهم  کند، او را  کسـی چنین  که  کاری در دسـت من باشـد و ببینم  گر  »ا

کنـی و اختیـار در  گـر چنیـن  کار بـازت مـی دارم و ا گفـت: »مـن از ایـن  داد!« یـا بـه آن پرسـنده 

کیفـری عبرت آمـوز خواهـم داد!« دسـت مـن باشـد، تـو را 

کنیـز  از إیـاس بـن عامـر نقـل شـده اسـت: »از علـی بـن ابی طالـب پرسـیدم: ›دو خواهـر 

کنـون بـه دیگـری دل بسـته ام؛  کـه یکـی را بـرای آمیـزش برگزیـده ام و از او فرزندانـی دارم. ا دارم 

کـن!‹  کـن و بـا آن دیگـری آمیـزش  ی آمیـزش داشـتی، آزاد  کـه بـا و گفـت: ›آن را  کنـم؟‹  چـه 

کنیـزان نیـز حـرام  کتـاب خـدا از زنـان آزاد بـرای تـو حـرام شـده، از  گفـت: ›آن چـه در  سـپس 

گشـته، مگـر آن چـه در بـارۀ تعداد همسـران اسـت.‹ یا گفـت: ›مگر چهارگانه بودن همسـران؛ 

گشـته، از رابطـۀ رضاعـی نیـز حـرام  کتـاب خـدا از ارتبـاط َنَسـبی بـر تـو حـرام  و نیـز آن چـه در 
شـده اسـت.‹«2

گیرید.« ]نساء/23[ است. 1. این همان آیۀ: »و اینکه دو خواهر را با هم به زنی 

کرده انـد: جّصـاص )أحـکام القـرآن: 158/2 ]130/2[؛ ابوعمـر در اإلسـتذکار. نیـز  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  2. آن را ایـن 
کرده انـد. ابن کثیـر )الّتفسـیر: 472/1( و سـیوطی )الـّدّر المنثـور: 137/2 ]476/2[( از آن یـاد 
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گـر در ایـن زمینـه هیـچ سـخنی جز گفتار امام؟ع؟ نبـود، برای فتـوا دادن حّجت بود؛ زیرا  ا

کتـاب و ورودگاه هـای سـّنت آشـنا و دروازۀ دانـش پیامبـر  وی بیـش از همـۀ اّمـت بـه مقصـود 

د خـدا بـر آن دو و خاندانشـان بـاد! _ بـود و پیامبـر؟ص؟ او را هم ردیـف قـرآن قـرار داد تا مردم به آن دو  و  _ در

چنگ زنند و گمراه نگردند.

کـــه عتـــرت پیامبـــر؟ص؟ و هم ردیفـــان قـــرآن هســـتند  ی  امامـــان اهـــل بیـــت از فرزنـــدان و

و پدرشـــان ســـرور ایشـــان اســـت و سخنشـــان در هـــر موضـــوع حّجـــت، بـــر همیـــن مطلـــب 

همداستانند.

ی  کـه و از همیـن جـا، درمی یابیـد ارزش آن چـه را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت داده انـد 

بـا عثمـان در ایـن رأی متعـارض بـا قـرآن و سـّنت و ایـن سـخنش موافقـت نمـود: »یـک آیـه آن 

کـه در یکی از احـکام خداوند  را حـالل سـاخته و آیـۀ دیگـر حـرام.« دور بـاد از آن حضـرت؟ع؟ 

نـزد  بـزرگ عثمـان  کـه خطـای  افتـاده  اّمـا بیهوده گویـان را خـوش  رأیـی ناسـاز داشـته باشـد؛ 

اّمـت سـبک جلـوه کنـد؛ پـس بـر او _ صلـوات اهلل علیـه _ دروغ بسـته و سـخنی برایـش برسـاخته اند. 

کـه بـه علـی  گویـد: »إیـاس بـن عامـر روایـت نمـوده  جّصـاص )أحـکام القـرآن: 158/2 ]130/2[( 

کـه تـو گفته ای: آیه ای آن را حالل و آیۀ دیگر آن را حرام سـاخته اسـت.‹  گفـت: ›اینـان بـر آننـد 

گوینـد.‹« گفـت: ›دروغ  علـی 

کـه ابن نجیم )البحـر الّرائق: 95/3(  نیـز دلیـل ایـن اجماع کنندگان از سـّنت، همان اسـت 

کـه بـه  و ملـک العلمـاء )بدائـع الّصنائـع: 264/2( و جـز آن دو از سـخن پیامبـر؟ص؟ آورده انـد: »هـر 

پسـین ایمـان دارد، آبـش را در َرِحـم دو خواهـر گردنیاوَرد.« خـدا و روز باز

عنوان دوم: ]عدم تخصیص حرمت آمیزش هم زمان با دو خواهِر برده[

آیــا در ایــن جــا دلیلــی هســت کــه حرمت برآمــده از قــرآن را در بــارۀ دو خواهــِر َبرده تخصیص 

زند؟ عثمان این را اّدعا نموده و گفته اســت: »یک آیه آن را حالل و آیۀ دیگر آن را حرام ســاخته 

اســت.« او بــه خــالف دیگــر کســان از پیشــینیان، ایــن آیــه را معلوم نکرده اســت.آری؛ عبدالــّرّزاق 
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ابن ابی حاِتــم  و  حمیــد  بــن  عبــد  و   ]306/3 ]المصّنــف:  ابن ابی  َشــیبه  و   ]193/7  ]المصّنــف: 

و َطَبرانــی از طریــق ابن مســعود بــا ذکــر ســند روایــت کرده انــد کــه از مــردی در بارۀ آمیــزش هم زمان با 

دو خواهِر َبرده پرســیدند. وی آن را ناخوشــایند شــمرد. به او گفتند: »خدای تعالی فرماید: ›مگر 

 زنــی کــه مالــک آن شــده باشــید.‹ ]نســاء/24[« گفــت: »شــترت نیــز از جملــۀ مملوک هــای تــو اســت!« 
و در عبارت ابن  َحْزم آمده است: »شتر هودج دارت نیز از مملوک های تو است!«1

این  حالل کننده،  آیۀ  از  آنان  »مقصود  گوید:   )]130/2[  158/2 القرآن:  )أحکام  جّصاص 

که مالک آن شده باشید.‹  سخن خدای تعالی است: ›و ]همچنین ازدواج با[ زنان شوهردار مگر زنی 

]نساء/24[« اّما چنین سخنی از دایر ۀ فهم قرآن و شناخت شأن نزول آیات آن دور است و 

تا  را رسد  کسی  کجا  یاری نمی کند. پس  را  گرامی، آن  آیۀ  این  حدیث های رسیده در بارۀ 

موضوع  دو  در  دو  آن  می دانیم  که  آن  از  پس  دارد،  وجود  تعارض  دو  این  میان  که  بگوید 

و  گسترده  بیان هایی  دارای  زمینه  این  در  سّنت  اهل  برجستگان  شده اند؟  نازل  مختلف 

القرآن:  )أحکام  ی  و می کنیم.  بسنده  جّصاص  سخن  به  جمله  آن  از  که  هستند  ارزشمند 

ی نیستند و جایز  گوید: »این دو آیه در موجب حرمت یا حلّیت بودن، مساو  )]131/2[ 199/2

نیست که یکی را با دیگری معارض بدانیم؛ زیرا هر یک از آن دو دارای شأن وموردی متفاوت 

از شأن و مورد دیگری است. این از آن رو است که این سخن خدای تعالی: ›و اینکه دو خواهر 

گفتۀ خدای تعالی:  گیرید.‹ ]نساء/23[ در حکم تحریم وارد شده؛ همچون این  را با هم به زنی 

دانسته  حرام  آیه  این  در  که  کسانی  دیگر  و  ]نساء/23[  زنانتان.‹  پسرانتان ... مادران  زنان  ›و 

که مالک آن  شده اند. اّما این سخن خدای تعالی: ›و ]همچنین ازدواج با[ زنان شوهردار مگر زنی 

در  و  گرفته اند  اسیری  به  را  او  که  شده  وارد  کنیزی  بودن  مباح  در  ]نساء/24[  باشید.‹  شده 

ی و همسرش جدایی می افتد و  کفر دارای همسر است و به موجب این آیه، میان و سرزمین 

کنیز اسیر و  افکندن میان  آیه در زمینۀ جدایی  این  گسسته می شود. پس  زناشویی  پیوند 

ـی تألیـف ابن حـزم )524/9(؛ تفسـیر ابن کثیـر )472/1(؛ الـّدّر المنثـور )137/2 ]476/2[( بـه نقـل از حافظـاِن 
ّ
1. المحل

یاد شـده.
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کاربرد دارد. از این رو، نمی توان آن را  کنونی  ی و مباح شمردنش برای مالک  همسر پیشین و

که هریک از این دو آیه  با آیۀ حرمت آمیزش هم زمان با دو خواهِر َبرده معارض دانست؛ چرا 

گرفته می شود.« کار  شأن و موردی جدا دارد و حکم هر یک در شأن و مورد خود آن به 

همـو گویـد: »آن چـه بـر ایـن سـخن داللـت دارد، آن اسـت که همـۀ مسـلمانان اّتفاق نظر 

کـه ایـن آیـه بـا حرمـت ازدواج بـا زناِن پسـران و مادر زنـان و دیگر حرام شـدگان در آن آیه،  دارنـد 

کـه بـرده هسـتند _ جایـز نیسـت؛ و ایـن  تعـارض نـدارد و آمیـزش بـا همسـِر پسـر و مـادرزن _ 

کـه مالـک آن شـده باشـید.‹ ]نسـاء/24[ موجـب تخصیـص آن ها  سـخن خـدای تعالـی: ›مگـر زنـی 

کـه هـر آیـه شـأن و مـوردی جـدا از آیـۀ دیگـر دارد. پـس حکـم آن در تعـارض بـا  نیسـت، چـرا 

حرمـت آمیـزش هم زمـان بـا دو خواهـِر َبـرده بایـد چنیـن باشـد. خـودداری علـی؟ضر؟ و صحابۀ 

باشـید‹  شـده  آن  مالـک  کـه  زنـی  ›مگـر  تعالـی:  خـدای  سـخن  ایـن  شـمردن  معـارض  از  او  پیـرو 

گـر حکـم دو آیـه در دو  کـه ا ]نسـاء/24[ بـر حرمـت آمیـزش هم زمـان بـا دو خواهـر، نشـان می دهـد 

شـأن و مـورد، یکـی حـالل سـاختن و دیگـری حـرام سـاختن، وارد شـده باشـد، هـر یـک در 

حکـم مربـوط بـه همـان شـأن و مـورد جریـان می یابـد و بـا دیگـری تعـارض نـدارد. حکـم هـر دو 

که از رسول خدا؟ص؟ برسد و چنین باشد، نیز همین است ... .« روایتی 

مـا سـخن جّصـاص را بـا آن چـه در شـأن نـزول ایـن سـخن خـدای تعالـی آمـده، همـراه 

]نسـاء/24[  کـه مالـک آن شـده باشـید.«  بـا[ زنـان شـوهردار مگـر زنـی  می سـازیم: »و ]همچنیـن ازدواج 

گفتـۀ جّصـاص دیدیـد، شـأن نـزول آن بـا شـأن نـزول ایـن سـخن خـدای تعالـی  کـه در  و چنـان 

گیریـد.« ]نسـاء/23[ تفـاوت دارد: »و اینکـه دو خواهـر را بـا هـم بـه زنـی 

مسـلم در الّصحیـح و جـز او بـا ذکـر سـند از ابوسـعید ُخـْدری آورده انـد: »بـه اسـیرانی زن 

کـه همسـر داشـتند، ازدواج  کـه دارای همسـر بودنـد. از آن جـا  در نبـرد اوطـاس دسـت یافتیـم 

گشـت:  نـازل  آیـه  ایـن  و  از پیامبـر؟ص؟ سـؤال نمودیـم  را ناخـوش می شـمردیم. پـس   بـا آن هـا 

بـه  ]نسـاء/24[ سـپس  باشـید.‹  کـه مالـک آن شـده  زنـی  زنـان شـوهردار مگـر  بـا[  ازدواج  ›و ]همچنیـن 

بـا آن هـا را حـالل شـمردیم.« آیـه، آمیـزش  ایـن  سـبب 
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عبـارت احمـد چنیـن اسـت: »اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ بـه زنانی اسـیر در نبـرد اوطاس 

دسـت یافتند که همسـرانی مشـرک داشـتند. شـماری از آنان از آمیزش با این زنان خودداری 

گنـاه می شـمردند. پـس ایـن آیـه در همیـن زمینـه نـازل شـد: ›و ]همچنیـن  یدنـد و آن را  می ورز

که مالک آن شده باشید.‹« ]نساء/24[ ازدواج با[ زنان شوهردار مگر زنی 

بـا  آنـان  و  فرسـتاد  اوطـاس  بـه  را  »پیامبـر؟ص؟ سـپاهی  اسـت:  آمـده  نسـائی  در عبـارت 

که همسـرانی  گرفتند  گشـتند و پس از نبرد پیروز شـدند و زنانی اسـیر از ایشـان  یارو  دشـمن رو

پـس  می کردنـد؛  پرهیـز  و  گنـاه  احسـاس  اینـان  بـا  آمیـزش  از  مسـلمانان  داشـتند.  مشـرک 

کـه مالـک آن شـده  خداونـد؟زع؟ چنیـن نـازل فرمـود: ›و ]همچنیـن ازدواج بـا[ زنـان شـوهردار مگـر زنـی 

]نسـاء/24[ باشـید.‹« 

کتـاب الرضـاع[؛ سـنن ِترِمـذی: 135/1  بنگریـد بـه: صحیـح مسـلم: 416/1 و 417 ]255-254/3، 
مسـند  ]308/3[؛   110/6 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]247/2[؛   336/1 ابـی داوود:  سـنن   ]218/5[؛ 

احمـد: 72/3 و 84 ]486/3 و 505[؛ أحـکام القـرآن جّصـاص: 165/2 ]136/2[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف 

ألحـکام  الجامـع  ]421/2[؛   29/2 الّسـّنه:  مصابیـح  447/9؛  ابن  َحـْزم:  تألیـف  ـی 
ّ
الُمحل 167/7؛  بیهقـی: 

ی: 269/1 ]209/1[؛ تفسـیر ابن کثیـر:  القـرآن ُقْرُطبـی: 121/5 ]80/5[؛ أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل بیضـاو

473/1؛ تفسیر الخازن: 375/1 ]342/1[؛ فتح القدیر شوکانی: 418/1 ]454/1[�

علــی، ابن عّبــاس، عمــر، عبدالّرحمــان بــن عــوف، ابن عمــر، ابن مســعود، ســعید بــن 

گفته انــد: »ایــن آیــه  ب، و ســعید بــن جبیــر ایــن آیــه را بــر همیــن پایــه تأویــل نمــوده و   ُمَســِیّ

کــه بــا اســارت آنــان بــدون همسرانشــان، میــان آنــان  گشــت  در بــارۀ اســیرانی همســردار نــازل 

گشــت.« )أحــکام  ــا آن هــا مبــاح  و همسرانشــان جدایــی واجــب شــد و آمیــزِش صاحبشــان ب

القــرآن جّصــاص: 165/2 ]135/2[؛ الّســنن الکبــرٰی تألیــف بیهقــی: 167/7؛ فتــح القدیــر شــوکانی: 418/1 

)]454/1[

گویــد: »دانشــوران در تأویــل ایــن آیــه دچــار  ُقْرُطبــی )الجامــع ألحــکام القــرآن: 121/5 ]80/5[( 

یــد و مکحــول و ُزْهــری و ابوســعید ُخــْدری  اختــالف شــده اند. ابن عّبــاس و ابو ِقالبــه و ابن ز
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گرفتــه  کــه بــه اســارت  کســانی اســت  کــه مقصــود از زنــان همســردار در ایــن آیــه تنهــا  بــر آننــد 

ــه از  ک ــن  ــر ای ــت، مگ ــرام اس ــان ح ــا آن ــزش ب ــی آمی ــد؛ یعن ــر بوده ان ــر دارای همس ــده و پیش ت ش

کــه بــرای صاحــب خــود حــالل می گردنــد، هرچنــد  گرفتــه شــوند  کفــر بــه اســارت  ســرزمین 

کــه اســارت پیونــد همســری را می گســلد؛  همســر داشــته اند. ســخن شــافعی نیــز همیــن اســت 

ــد.  ــزارش نموده ان گ ــک  ــد و آن را از ماِل گفته ان ــه  گون ــز همیــن  ــم نی و ابن وهــب و ابن عبدالَحَک

ســخن اشــهب نیــز ایــن اســت. آن چــه مســلم در الّصحیــح از ابوســعید ُخــْدری روایــت نمــوده، 

ــد.« ــت می کن ــن را دالل همی

ی آن حدیـث را آورده و گفتـه اسـت: »ایـن نّصـی اسـت ]صحیـح[1 و صریح در  سـپس و

گنـاه و خـودداری اصحـاب پیامبـر؟ص؟ از آمیـزش بـا زنـان  کـه آن آیـه بـه سـبب احسـاس  ایـن 

کـه مالـک آن شـده  گشـته و خـدای تعالـی در پاسخشـان فرمـود: ›مگـر زنـی  اسـیر همسـردار نـازل 

باشـید.‹ ]نسـاء/24[ سـخن مالـک و ابوحنیفـه و یارانـش و شـافعی و احمـد و اسـحاق و ابوثـور 

همین است؛ و ان شاء اهلل همین سخن درست است.«

سخنی دیگر در بارۀ آیۀ حالل شمارنده

گفته انـد:  ملـک العلمـاء )بدائـع الّصنائـع: 264/2( و زَمْخَشـری )الکّشـاف: 359/1 ]496/1[( 

»مقصـود عثمـان از آیـۀ حـالل شـمارنده، ایـن سـخن خداونـد؟زع؟ بوده اسـت: ›مگر بر همسـران 

کـه ]بـرای آمیـزش بـا آنان[ سـرزنش نشـوند.‹ ]مؤمنـون/6[« یـا کنیـزان خویـش، 

کـه بـه عمومّیـت »ِملـک یمیـن« )= کنیـزداری( چنگ  ایـن سـخن هنگامـی تمـام اسـت 

کـه اسـتناد بـه  کنـد، درمی یابـد  کـه در مقصـود واقعـی ایـن سـخن ژرف نگـری  زنیـم؛ اّمـا کسـی 

ایـن عمومیـت جایـز نیسـت؛ زیـرا ایـن آیـه در مقـام بیـان قانـون عّفـت بـرای مؤمنـان اسـت؛ 

ـی، 
ّ
کل یعنـی دارنـدۀ عّفـت، عـورت خویـش را نـگاه مـی دارد، مگـر از آن چـه شـارع بـه صـورت 

کـه شـرمگاه خـود را ]از حـرام[  آنـان  کنیـز، برایـش مبـاح شـمرده و فرمـوده اسـت: »و  یـا  از همسـر 

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(

221/8

)313(

343 غلّو ورزیدن در بارۀ فضیلت های عثمان



کـه ]بـرای آمیزش بـا آنان[ سـرزنش نشـوند.« ]مؤمنون/  کنیـزان خویـش،  نگه دارنده انـد مگـر بـر همسـران یـا 

کنیـز شـروطی الزم باشـد.  کـه هـم در همسـر و هـم در  5 و 6[ اّمـا ایـن آیـه بـا آن منافـات نـدارد 

ایـن عمومّیـت، آن شـروط ثابـت در شـریعت را باطـل نمی سـازد؛ بلکـه ایـن شـرط ها دایـرۀ 

آن عمومّیـت را تنـگ می نمایـد و بـر آن نظـارت می کنـد. مثـاًل ایـن عمومّیـت اقتضـا نـدارد 

 کـه انسـان بـا همسـر خـود در حـال حیـض و نفـاس و روزهـای مـاه رمضـان ودر حالـت احـرام 

کـه بـرای آمیـزش بـه شـبهه، عـّده نـگاه داشـته و هـم بـا دو خواهـر  و ایـالء و ظهـار و نیـز بـا کسـی 

کـه اسـالم آورده  کنیـز دارای همسـر درآمیـزد. پـس این هـا شـرط هایی هسـتند   _ هم زمـان _ و 

ـۀ آن هـا بـا عمومّیـت عبـارت: »مگـر بـر همسـران یا 
ّ
و هیـچ چیـز آن هـا را تخصیـص نمی زنـد و ادل

کنیـزان خویـش.« ]مؤمنـون/6[ ناسـازگاری ندارد.

ۀ آن ها 
ّ
گـر عمومّیـت آن آیـه را گسـترش دهیـم، بایـد همـۀ این مـوارد را مباح بدانیم یـا ادل ا

را بـا هـم متعـارض بشـمریم. در ایـن صـورت، می توانیـم در بـارۀ ازدواج بـا دو خواهـر و دیگـر 

مـوارِد یـاد شـده در قـرآن، بگوییـم: »آیـه ای آن را حـالل و آیـۀ دیگـر حرامـش سـاخته اسـت.« 

کـه هیـچ  گشـته اند! و ایـن سـخنی اسـت  کنیـز بـا سـاختاری یکسـان اسـتثنا  زیـرا همسـر و 

فقیه نمایـی هـم بـدان لـب نمی گشـاید.

گـر بـه عمومّیـت آن در مـردان و زنـان اسـتناد ورزیـم _ چنـان کـه جّصـاص روا دانسـته _  نیـز ا

کـه زِن دارای غـالم بـا وی درآمیـزد؛ و ایـن بـه اجمـاع پیشـوایان مذاهـب جایـز  بایـد جایـز بدانیـم 

گوید: »به قطع و یقین میان هیچ یک از افراد اّمت اختالف  ی: 524/9( 
ّ
نیست. ابن  َحْزم )الُمحل

نیسـت کـه ایـن آیـه عمومّیـت ندارد؛ بلکه همگان اّتفاق نظـر دارند که یقینًا تخصیص در میان 

اسـت؛ زیـرا نـه اختـالف اسـت و نـه تردیـد کـه غـالم بـرای زِن دارنـدۀ آن حـرام اسـت و نیـز مـادر یـا 

خواهـر شـیرِی مملـوک، بـر  دارنـدۀ آن حـرام اسـت _ حرمـت ایـن دو را همـگان پذیرفته انـد _ و نیـز 

کنیز ازدواج و آمیزش نماید و دارای فرزند شود،  اگر مردی کنیزی داشته باشد و پدر آن مرد با آن 

این کنیز بر صاحب خودش که فرزند شوهر او است، حرام می شود.«
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کردیم: ›و اینکه دو خواهر را با هم به  گوید: »سپس در این سخنان خدای تعالی نظر  همو 

زنـی گیریـد.‹ ]نسـاء/23[؛ ›و مـادران زنانتـان و دختـران زنانتـان _ از شـوهر پیـش _ که در کنار شـما پرورش 

کـه بـه ایشـان در آمده ایـد.‹ ]نسـاء/23[؛ ›و زنـان مشـرک را بـه همسـری مگیریـد تـا  یافته انـد، از آن زنانـی 

کـه نـص و اجماعـی بـر تخصیـص آن ها نیامده، مگـر در بارۀ  ایمـان آورنـد.‹ ]بقـره/221[ و دیدیـم 

کتـاب. پـس آن چـه را برهانـی بـر تخصیصـش نیسـت، نبایـد تخصیـص  ازدواج بـا زنـان اهـل 

کـه آن چـه را چنیـن صفتـی دارد و یـا نّصـی دیگر را تخصیـص زنیم که  گـر ناچـار باشـیم  زد؛ و ا

بـی هیـچ اختـالف تخصیـص خـورده اسـت، پـس تنهـا همـان را می تـوان تخصیـص زد و نـه 

جـز  آن را.«

گفتـه شـده1 ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و آن چـه جـز ایـن باشـد بـر شـما حـال  کـه  و اّمـا ایـن 

شـده اسـت.« ]نسـاء/24[ در ذیـل آیـۀ شـمارندۀ زنـان حـرام، آمیـزش هم زمـان بـا دو خواهـِر َبـرده را 

حـالل می شـمَرد، نیـز سـخنی باطـل اسـت؛ زیـرا ایـن بـه منزلـۀ اسـتثنا از زنـان حـرام پیشـین 

که صحابه و تابعین  که یکی از موارد آن آمیزش هم زمان با دو خواهر اسـت. دانسـتید  اسـت 

کـه در حرمـت آمیـزش هم زمـان بـا دو خواهـِر َبـرده تفاوتـی  و فقیهـان ایـن اّمـت اجمـاع دارنـد 

کنیـز نیسـت و هرگـز میـان ایـن دو فـرق ننهاده انـد؛ و همیـن حّجـت  میـان ازدواج و آمیـزش بـا 

کـه همـان آمیـزش اسـت، در کنیـز نیـز موجود  ک حـرام شـمردن در ازدواج  اسـت. وانگهـی مـال

اسـت؛ پـس در آن جـا کـه فرمـوده: »جـز اینـان.« مقصـود کسـانی جـز همـۀ اینان که یاد شـدند، 

کـه آمیـزش هم زمـان بـا دو خواهـر، خـواه آزاد و خـواه  از قبیـل مـادران و دختـران و ... هسـتند 

کنیـز، نیـز از همـان جملـه اسـت و حکـم در همـۀ آن هـا یکسـان اسـت.

کـه از همـۀ این هـا و نیـز از شـأن نزول آیات چشم پوشـی کنیم و امـکان تعارض  بـه فـرض 

کـه دلیـل ممنوعّیـت بـر دلیـل مبـاح شـمردن در  گفـت  میـان ایـن دو آیـه را بپذیریـم، بـاز بایـد 

کـه  صـورت تعـارض دو دلیـل و یکـی بـودن موضـوع و سـبب هـر دو، پیـش می افتـد؛ چنـان 

1� الجامع ألحکام القرآن: 117/5 ]77/5[؛ تفسیر ابن کثیر: 474/1�

)315(

345 غلّو ورزیدن در بارۀ فضیلت های عثمان



رازی  و   )]130/2[  158/2 القـرآن:  )أحـکام  جّصـاص  سـاخته اند.  روشـن  فقـه  اصـول  دانشـوران 

)الّتفسیر الکبیر: 193/3 ]36/10[( بدین سخن در همین مسأله تصریح نموده اند.

گاه نبوده، پس دلیل  اّما عثمان هیچ یک از این ها را نمی دانسته و به شأن نزول آیات آ

که همگان آن را پذیرفته اند، برتری  مباح بودن _ در پندار خویش _ را بر دلیل حرام شمردن 

ۀ 
ّ
ادل باید  احتمالی،  ضرر  کردن  دور  برای  که  مانده  پوشیده  ی  و از  عقلی  حکم  آن  و  داده 

به تفصیل  که  گشته، چنان  از همۀ اّمت جدا  ی  انداخت. بدین سان، و را پیش  حرمت 

که به  گزارش مورد اختالف  کس در این پندار با او موافقت نکرده، مگر در آن  دیدید. هیچ 

گذشت. که از ابوعمر در اإلستذکار  ابن عّباس نسبت داده شده است، چنان 

کـه: »هر  سـخن خلیفـه از جنبـه ای دیگـر نیـز بـا قـرآن و سـّنت متعـارض اسـت؛ و آن ایـن 

چـه خـدای تعالـی از زنـان آزاد حـرام سـاخته، از کنیـزان نیز حـرام نموده، مگـر آمیزش هم زمان 

که مورد اسـتثنا  ی 
ّ
کل با دو خواهِر َبرده.« این سـخن هم در اسـتثنا باطل اسـت و هم در حکم 

کـه همـگان حـرام بـودن آمیـزش هم زمـان بـا دو  گرفتـه اسـت. و اّمـا در اسـتثنا؛ دانسـتید  قـرار 

ی که مورد اسـتثنا قرار 
ّ
خواهـِر َبـرده را بـه پشـتوانۀ کتـاب و سـّنت پذیرفته انـد. و اّما در حکم کل

کـه تعـداد همسـران  گرفتـه؛ بـه بـاور همـۀ اّمـت، آن چـه از آن بیـرون اسـت، در آن باقـی مانـده 

کنیزان شرط نیست. که در  آزاد است 

هماننـد ایـن اّدعاهـای باطـل و دور و جـدا افتـاده از دایرۀ قرآن و فقه اسـالم، دِر اختالف 

ی ایـن اّمـت بـه صـورت کامـل گشـود؛ چـرا کـه غالبـًا چنیـن اّدعاهایی دارای پیـروان یا  را بـر رو

کرده انـد. در  گمـراه  گمراهـی افتـاده و دیگـران را هـم  کـه نادانسـته بـه  جدل پیشـگانی هسـتند 

کـه  کـه درخـور اعتنـا نیسـتند و بـا ایـن  گروهـی انـدک از ظاهریـان یافـت می شـوند  ایـن میـان، 

پیـش و پـس از آنـان چنـان اجماعـی صـورت پذیرفتـه، همچنان بـر رأی خلیفه در این مسـأله 

یده انـد؛ اّمـا ایشـان از راه بهتـر، دور و منحرفنـد. ُقْرُطبـی )الجامع ألحـکام القرآن: 117/5  اصـرار ورز

کـه آمیـزش هم زمـان بـا دو  گفتنـد  کردنـد و  گویـد: »ظاهریـان سـخن مخالـف سـاز   )]77/5[
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کـه در مالکّیـت داشـتن آن دو بـا هـم حـالل اسـت. آنـان بـه  خواهـِر َبـرده جایـز اسـت، چنـان 

گفـت: ›آیـه ای آن را حـرام و آیـه ای حـالل  کـه  کرده انـد  سـخن عثمـان در ایـن مسـأله اسـتناد 

نموده اسـت.‹«

کنــی،  ــو آمــده از هوســها و خواهشــهای دل آن هــا پیــروی  ــه ســوی ت ک ــر پــس از دانشــی  گ »و ا

آن گاه همانــا تــو از ســتمکاران خواهــی بــود.« ]بقــره/145[

24. رأی خلیفه در بارۀ یک سوم ارث نبردِن مادر، با وجود دو برادر
کـه  طبـری )جامـع البیـان: 188/4 ]مـج3/ج278/4[( از طریـق ُشـعبه، از ابن عّبـاس آورده 

گفـت: »چـرا دو بـرادر سـهم مـادر را بـه یک ششـم می گرداننـد؛  ی بـر عثمـان؟ضر؟ درون شـد و  و

گـر برادرانـی دارد.‹ ]نسـاء/11[ و در زبـان و سـخِن مـردم  کـه خداونـد فرمـوده اسـت: ›و ا حـال آن 

کار نبرنـد؟« عثمـان؟ضر؟ گفـت: »آیـا مـن می توانـم آن چـه را  تـو، دو بـرادر را بـه صیغـۀ جمـع بـه 

گشـته، از میان بردارم؟« پیش از من بوده و مردم بر پایۀ آن ارث ُبرده و در همۀ شـهرها جاری 

کـه آن چـه را پیـش از مـن بـوده و در  کـم و بیهقـی آمـده اسـت: »مـن نتوانـم  در عبـارت حا

کنـار بگـذارم.« همـۀ شـهرها جریـان یافتـه و مـردم بـا آن ارث برده انـد، 

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 335/4  آن را ایـن کسـان بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد: حا

ـی: 
ّ
)الُمحل ابن  َحـْزم  227/6(؛  الکبـرٰی:  )الّسـنن  بیهقـی  آن؛  شـمردن  صحیـح  ضمـن   )]372/4[

ابن کثیـر  ]215/9[(؛  الکبیـر: 163/3  )الّتفسـیر  رازی  کرده انـد:  یـاد  آن  از  کسـان  ایـن  نیـز   .)258/9

)الّتفسیر: 459/1(؛ سیوطی )الّدّر المنثور: 126/2 ]447/2[(؛ آلوسی بغدادی )روح المعانی: 225/4(�

گویـد: پاسـخ خلیفـه بـه ابن عّبـاس نشـانگر چیره دسـت نبودنـش در زبـان عـرب  امینـی 

گـر وی از دانـش زبـان عـرب بهـره ای داشـت، بـه  کـه زبـان مردمـش بـوده اسـت. ا اسـت، بـا آن 

ابن عّبـاس پاسـخ مـی داد کـه می تـوان صیغۀ جمـع را بر دو تن اطالق نمود و ایـن در زبان عرب 

کـردن آن چـه همـۀ مـردم _ ]حّتـی پیامبـر[ پنـاه کـه ناتوانـی خـود را از دگرگـون   رایـج اسـت؛ نـه آن 

 بـر خـدا! _ در آن بـه اشـتباه افتاده انـد، بیـان دارد! او در قیـاس بـا آن دو تـن پیشـین، بـی پیشـینه 
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از  کـه  آن  بـا  نمی دانسـتند،  را  »أّب«  نیـز معنـای  دو  آن  کـه  نبـوده؛ چـرا  تـازه  و  نـو  پدیـده ای  و 

لغت هـای اصیـل و نـاب عربـی بـود و در ادامـۀ آیـۀ مربـوط در قـرآن حکیـم، توضیـح داده شـده 

کرده انـد و از ایـن روی، در میـان  کلمـۀ »اخـوه« را بـر دو بـرادر نیـز اطـالق  بـود. تـودۀ مـردم عـرب 

نیـز فقیهـان  و  بودنـد  آنـان  کـه در عربی دانـی هم رتبـۀ  تابعیـن فصیـح  و  نـاب  صحابـۀ عـرب 

مذهب هـای اسـالمی هیـچ اختالفـی در ایـن زمینـه نمی یابیـد که وجـود دو برادر، سـهم مادر را 

از یک سـوم ارث بـه یک ششـم برمی گرداَنـد. پشـتوانۀ آنـان در ایـن حکـم، چیـزی جـز همیـن آیـۀ 

کـس را روا  کـه آنـان اطـالق صیغـۀ جمـع بـر دو  گرامـی نبـود؛ و ایـن تنهـا بـدان سـبب اسـت 

کـه صیغـۀ جمـع را  کم تریـن انـدازۀ جمـع »دو« اسـت و یـا ایـن  کـه  می داننـد؛ یـا بـه ایـن جهـت 

کار می برند ]و امری رایج است[. کالم، به  برای تثنیه و جمع، همراه با نوعی تجّوز و توّسع در 

گویـد: »جماعـت اصحـاب رسـول  طبـری )جامـع البیـان: 187/4 ]مـج3/ج278/4 و 279[( 

کـه  خـدا؟ص؟ و پیـروان ایشـان بـه نیکـی و دانشـوران مسـلمان پـس از آنـان در هـر روزگار بـر آننـد 

گر برادرانی دارد مادرش شـش  مقصود خداوند _ سـتایش وی بشـکوه باد! _ در این سـخن خویش: ›و ا

یـک می بـرد.‹ ]نسـاء/11[ دو یـا چنـد تـن اسـت: خـواه بـرادر باشـند و خـواه خواهـر یا بعضـی برادر 

گونـه دلیـل  گفته انـد، بـرای سـخن خـود ایـن  کـه چنیـن  کسـانی  و بعضـی خواهـر. بسـیاری از 

کـه ایـن را اّمـت از بیـان خداونـد _ سـتایش وی بشـکوه بـاد! _ بـر زبـان رسـول خـدا؟ص؟  می آورنـد 

 برگرفتـه و زبـان بـه زبـان از پیامبـرش نقـل نمـوده و بدیـن سـان، عـذر از میـان مـی رود و شـّک 

و تردید از دل های مردم زدوده می شود.«

ی حدیـِث یـاد شـدۀ ابن عّبـاس را آورده و گفتـه اسـت: »نـزد مـن سـخن درسـت  سـپس و

گـر برادرانـی دارد.‹ ]نسـاء/11[ دو تـن یـا  گفتـۀ خـدای تعالـی: ›و ا کـه مقصـود از ایـن  ایـن اسـت 

بیش تـر از بـرادران فـرِد مـرده اسـت، بر پایۀ آن چه اصحاب رسـول خـدا؟ص؟ جز ابن عّباس؟ضر؟ 

گفته انـد1 و اّمـت صحیـح بـودن ایـن سـخن را بـه عنوان حّجت، پشـت در پشـت، نقـل نموده 

که چنین نسبتی به ابن عّباس باطل است. 1. خواهد آمد 
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گویـد: ›چگونـه در بـارۀ دو بـرادر  کسـی  گـر  گفتـۀ ابن عّبـاس در ایـن زمینـه را نپذیرفته انـد. ا و 

کـه می دانـی در زبـان عـرب، اخویـن بـا ِاخـَوه در مصـداق  کار رفتـه، حـال آن  صیغـۀ جمـع بـه 

کـه  گوییـم: ›گرچـه چنیـن اسـت، از ویژگی هـای مـردم عـرب اسـت  شـباهت نـدارد؟‹ پاسـخ 

گـر در برخـی وجه هـا دچـار اختـالف باشـند، بـا هـم  کالم هـای دارای معنـی نزدیـک را حتـی ا

ترکیـب و یکـی کننـد. چـون چنین اسـت و این فـراوان در زبان عرب به کار رفته و رواج یافته، 

گویند:“سـرهای عبـداهلل و عمـرو را زدم و پشـت های آن دو را بـه درد آوردم.” و ایـن در  آنـان 

گفتـه  گرچـه ایـن نیـز  گویند:“پشـت آن دورا بـه درد آوردم.”  کـه  زبـان عـرب بیـش از آن اسـت 

کـه در سـخن فـرزدق آمـده اسـت: شـود؛ چنـان 

که در »دل ما« است، عاشق شیفتۀ دل شکسته شفا یابد. با اشتیاق و عشقی 

گفتـه شـود:“دل های  کـه  کار رفتـه، فصیح تـر آن اسـت  گرچـه بـه  گونـه سـخن  اّمـا ایـن 

گر شـما ]دو زن[ بـه خـدای  کـه خداونـد _ سـتایش وی بشـکوه بـاد! _ فرمـوده اسـت:“ا مـا.” همـان سـان 

کـژی و گناه بگشـته اسـت.” ]تحریم/4[ پس هـر عضوی از  کـه دلهـای شـما بـه  بازگردیـد ]بجاسـت[، زیـرا 

گـردد، دو انـدام از دو تـن می شـود و در ایـن حـال،  کـه بـا عضـوی از انسـان دیگـر همـراه  انسـان 

که  صیغۀ جمع در زبان عرب شـیواتر و مشـهورتر اسـت. دو برادر نیز دو فرد مختلف هسـتند 

گفتیـم، بسـیار شـباهت دارد. بنـا بـر ایـن، آن دو را بـا  معنـای آن دو بـا آن چـه در بـارۀ عضوهـا 

کار بـرده اسـت. پـس ِاخَوه را بـه معنای دو بـرادر به  کـه پیشـتر وصـف شـده، بـه  لفـظ دو عضـو 

کـه پشـت ها و دهان هـا و قلب هـا را بـه معنـای دو پشـت و دو دهـان و دو  کار برده انـد؛ چنـان 

کم تریـن انـدازۀ جمـع، دو اسـت و از  کـه  کار بسـته اند. برخـی از نحویـان نیـز بـر آننـد  قلـب بـه 

کار رفتـه اسـت.‹ ... .« ی، بـرای دو بـرادر صیغـۀ جمـع بـه  ایـن رو

کـه صحیـح شـمرده؛ و  کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 335/4 ]372/4[( بـا سـندی  حا

کـه مـادر را با وجـود دو برادر،  یـد بـن ثابـت روایـت نموده انـد  بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 227/6( از ز

کار می َبـرد.«  گفـت: »عـرب بـرای دو بـرادر صیغـۀ جمـع بـه  کام دانسـت و  از یک سـوم ارث نـا

کـرده اسـت. ایـن را جّصـاص )أحـکام القـرآن: 99/2 ]82/2[( یـاد 
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از  ابن ابی حاِتـم  و  حمیـد  بـن  عبـد  و  ]مـج3/ج280/4[(   189/4 البیـان:  )جامـع  ابن  َجِریـر 

گـر برادرانـی دارد مادرش شـش یک می برد.« ]نسـاء/11[   َقتـاده در بـارۀ ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و ا

یـان می رسـانند و خـود نیـز ارث نمی برنـد؛ اّمـا یـک  چنیـن روایـت نموده انـد: »آنـان بـه مـادر ز

کام می سـازد.« )الـّدّر  کام نمی سـازد و بیـش از یـک بـرادر نـا بـرادر، مـادر را از سـهم یک سـوم نـا

)]447/2[  126/2 المنثـور: 

جّصاص )أحکام القرآن: 98/2 ]81/2[( سخن صحابه را یاد کرده که دو برادر، همچون چند 

برادر، مادر را از سهم یک سوم مانع می شوند؛ و گفته است: »دلیْل آن است که کلمۀ اخوه گاه 

گر شما ]دو زن[ به خدای  که خدای تعالی فرموده است: ›ا بر دو تن نیز اطالق می شود؛ چنان 

گناه بگشته است.‹ ]تحریم/4[ و در این جا، مقصود  کژی و  که دلهای شما به  بازگردید ]بجاست[، زیرا 

که از دیوار نمازگاِه ]داوود[  دو قلب است. نیز فرموده است: ›و آیا خبر آن دو خصم به تو رسید هنگامی 

کرده  که یکی از ما بر دیگری ستم  گاه فرموده است: ›ما دو خصم هستیم  باال رفتند؟‹ ]ص21[ و آن 

 است.‹ ]ص/22[ پس صیغۀ جمع را بر دو تن اطالق نموده است. و نیز خدای تعالی فرماید: 

گر برادران و خواهران باشند برادر را بهرۀ دو خواهر خواهد بود�‹ ]نساء/176[ پس اگر یک برادر و یک  ›و ا
خواهر باشند، نیز حکم آیه در بارۀ آن دو جاری است ... .«1

مادرش  باشد،  اخوه  دارای  درگذشته  فرد  گر  »ا گوید:   )]507/2[  331/1 )الموّطأ:  ماِلک 

یک ششم سهم می َبرد؛ و سّنت چنین جاری شده که مقصود از ِاخَوه، دو برادر یا بیشتر است.«

در ُعْمـدة الّسـالک ]ص145[ و شـرح آن، فیـض االلـه المالـک )122/2 ]128/2[( آمـده اسـت: 

گـر همـراه مـادر، فرزنـد یـا نـوۀ پسـری، چـه پسـر و چـه دختـر، و یـا دو یـا چنـد بـرادر یـا خواهـر  »ا

برادرانـی دارد  گـر  ا تعالـی فرمـوده اسـت: ›و  زیـرا خـدای  ی یک ششـم سـهم می َبـرد؛  باشـند، و
که مقصود از ِاخَوه، دو تن و بیش تر است.«2 مادرش شش یک می برد.‹ و همگان پذیرفته اند 

که یکی از پیشوایان حنفیان است، بنگرید. گفتار وی از فایده هایی تهی نیست؛ پس به سخن او  1. ادامۀ 

کتاِب یاد شده تألیف یکی از پیشوایان آنان است. 2. این مذهب حنبلیان؛ و 
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گفته  کتاب األّم )140/3( _ آمده، شـافعی  که در مختصر المزنی ]ص138[ _ در حاشـیۀ  چنان 

گـر فـرد درگذشـته دارای فرزنـد یـا نـوه یـا دو یـا چنـد  اسـت: »سـهم مـادر یک سـوم اسـت؛ اّمـا ا

ی یک ششـم سـهم می َبـرد.« بـرادر یـا خواهـر باشـد، و

دانشـوران همچـون  کثریـت  ا نـزد  نیـز  بـرادر  دو  گویـد: »حکـم   )459/1 )الّتفسـیر:  ابن کثیـر 

گوینـد. کـه دو بـرادر را ِاخـَوه  کـرده  یـد بـن ثابـت را یـاد  ی حدیـث ز بـرادران اسـت.« سـپس و

کـه دو بـرادر  گویـد: »دانشـوران اجمـاع نموده انـد  شـوکانی )فتـح القدیـر: 398/1 ]433/1[( 

نیـز در حکـم سـه و بیش تـر هسـتند و سـهم مـادر را بـه یک ششـم می گرداننـد.«

کـه در زبـان مردمـش  ایـن اسـت رأی اّمـت در بـارۀ ِاخـَوه؛ اّمـا از خلیفـه پوشـیده مانـده 

گـردد و پیشـینیان از آن، تنهـا  گرامـی بـر دو بـرادر اطـالق  کـه ایـن واژه در آیـۀ  صحیـح اسـت 

کـه شـامل دو بـرادر نیـز هسـت. پـس اّدعا نمـوده که پیشـینیانش از  همیـن معنـا را فهمیده انـد 

زبـان مردمـش دور گشـته و بـر خـالف کتـاب خـدا، بـر این باور شـده اند که دو بـرادر هم مادر را 

کـه نمی توانـد آن چـه را رخ داده، دگرگـون  کام می کننـد؛ و آن گاه، انـدوه خـورده  از یک سـوم نـا

ـۀ احـکام 
ّ
بـه قـرآن و ادل  سـازد و رفتـار مـردم را تغییـر دهـد. ایـن اسـت میـزان دانـش آن مـرد 

م میان اّمت!
ّ
و سهم های ارث مسل

کــه از ســروران عــرب ]= بنی هاشــم[ و بــر چــکاد قریــش و از فصیح تریــن  و اّمــا ابن عّبــاس 

خانــدان عرب زبــان بــود، از زبــان مــردم خویــش دور نیفتــاد؛ بلکــه فقــط می خواســت بــا ایــن 

کــه خلیفــه بایــد  کــه او در ســاده ترین مســائل  پرسشــگری از خلیفــه، بــه همــگان بفهمانــد 

کتــاب  کاربــرد آن، تــا بتوانــد حکــم را از   بدانــد _ یعنــی احاطــه بــه لغــت و شــناخت مــوارد 

ــه توانــی دارد، چــه رســد بــه مســائل  یابــد _ چ ــده، در گرامــی آم کــه بــه همیــن زبــان  و ســّنت 

ــرا  ــه اصــل آن؛ زی ــارۀ مأخــذ ایــن حکــم اســت و ن ی در ب ی، پرســش و پیچیــده! از همیــن رو

م بــوده و آن چــه ابن عّبــاس در مخالفــت بــا ایــن حکــم بــه خلیفــه 
ّ
ی مســل اصــل حکــم نــزد و

کــه راه او را پــی می گرفتنــد، در ایــن زمینــه از او  ی نبــود؛ وگرنــه یارانــش  گفــت، نظــر و رأی و
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مــورد  ایــن  در  اّمــت  دانشــوران  و  اّمــت  بــا  ایشــان  همــۀ  کــه  آن  حــال  می کردنــد،  ی  پیــرو

کــه طبــری )جامــع  کــه ابن کثیــر )الّتفســیر: 459/1( آورده اســت. پــس ایــن  همداســتانند؛ چنــان 

البیــان: 188/4 ]مــج3/ج278/4[( و ابن رشــد )بدایــة المجتهــد: 327/2 ]340/2[( و شــماری از 

فقیهــان و پیشــوایان حدیــث و مفّســران، ابن عّبــاس را بــه ســبب ایــن روایــت، مخالــف آن 

ی برخاسته است. که از نفهمیدن مقصود سخن و حکم دانسته اند، اشتباهی است 

25. رأی خلیفه در بارۀ زن اعتراف کننده به زنا
از یحیـی بـن حاطـب نقل شـده که چون حاطب درگذشـت، ]برابر بـا وصّیتش[ همۀ غالمان 

و کنیزانش که اهل نماز و روزه بودند، آزاد شدند. وی کنیزی از مردم نوبه ]= سودان کنونی[ داشت 

کرد،  که یحیی بن حاطب را شـگفت زده  که اهل نماز و روزه و زبان ناآشـنا و نافهمیده بود. چیزی 

بـاردار شـدن ایـن کنیـز بـود کـه بیـوه بـود. پـس نـزد عمـر؟ضر؟ رفـت و ماجـرا را بـا او در میـان نهـاد. عمر 

گفت: »هرآینه تو مردی هسـتی که خبر خوبی نمی آوری!« این سـخن یحیی را هراسـان نمود. پس 

عمـر؟ضر؟در پـی آن کنیـز فرسـتاد و بـه وی گفـت: »بـاردار شـده ای؟« کنیـز گفـت: »آری؛ از مـردی به 

کاری خویش را آشـکارا بیان می نمایـد و آن را  نـام مرغـوش، در برابـر دو درهـم.« پـس دیـد که کنیز زنا

نمی پوشـاَند. ]یحیـی[ گویـد کـه سـپس عمـر با علـی و عثمـان و عبدالّرحمان بـن عوف؟مهضر؟روبه رو 

گفـت: »مـرا از مشـورت خویـش بهـره دهیـد!« عثمـان؟ضر؟ کـه نشسـته بـود، بـه پهلـو خوابیـد.  شـد و 

گفـت: »ای عثمـان؛  کنیـز ثابـت شـد.« عمـر  گفتنـد: »حـّد ]سنگسـار[ بـر آن  علـی و عبدالّرحمـان 

گفـت:  گفـت: »تـو نیـز بگـو!«  گفتنـد.« عمـر  گفـت: »آن دو بـرادرت  تـو نیـز رأیـت را بگـو!« عثمـان 

گاه نیسـت.  کاری اش را بیـان می کنـد، گویـا از حکـم آن آ  »نظـرم ایـن اسـت کـه آن کنیـز  آشـکارا زنـا

گفتـی.  گفتـی؛ راسـت  گفـت: »راسـت  کـه حکـم آن را بدانـد.« عمـر  کسـی روا اسـت  و حـّد تنهـا بـر 

سـوگند بـه کسـی کـه جانـم بـه دسـت او اسـت! حـّد تنهـا بر کسـی روا اسـت کـه حکمـش را بداند.« 
یانـه زد و یـک سـال تبعیـد نمـود.1 سـپس عمـر آن زن را صـد تاز

م شافعی: 152/1[
ُ
کتاب األ ]الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 238/8؛ 

کتاب األّم )١44/٧ ]5٠٧/٧[( _ ؛ السنن  کتاب األّم شافعی )١٣5/١ ]١5٢/١[(؛ اختالف الحدیث شافعی _  در حاشیۀ   .1
الکبری تألیف بیهقی )٢٣٨/٨(. نیز بخشی از آن را ابوعمر )جامع بیان العلم و فضله: ص١4٨ ]ص٣٠٨[( آورده است.
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کتـاب )161/6؛ چـاپ دوم: ص174( آوردیـم و همـان  گویـد: ایـن حدیـث را در همیـن  امینـی 

یانـه زدن و تبعیـد، بیـرون از چهارچوب شـرع  کـه رأی خلیفـۀ دوم و فرمـان او در تاز جـا گفتیـم 

کنون به رأی عثمان و فتوایش بر حد نزدن نظر می کنیم. بوده است. ا

گفتــه، درســت باشــد، اقرارهــا و اعتراف هــا در چنیــن مــواردی باطــل  گــر آن چــه عثمــان  ا

گــر بــود، از بیــم  گاه نبــوده و ا کــه آن فــرد از حــد آ گفــت  می گردنــد و در همــۀ آن هــا می تــوان 

اجــرای حــد، آن را پنهــان می ســاخت. رســول خــدا؟ص؟ بــر اثــر اعتــراف، حــد مــی زد؛ هرچنــد 

ــد  ــن امی ــد، بدی ی ــگ می ورز ــم دادن درن ــرد و در حک ــبهه زدایی می ک ی و ش ــت ژرف کاو نخس

کننــده بــه زنــا می فرمــود: »آیــا  کنــد. پــس بــه اعتــراف  کــه شــبهه ای در میــان باشــد و حــد را دفــع 

نیشــگون  او  از  یــا  بوســیده ای  را  زن  آن  »شــاید  می فرمــود:  یــا  و  شــده ای؟«1  جنــون  دچــار 

ی، خلیفــۀ  کــرده ای؟«2 نیــز موالمــان امیرالمؤمنیــن علــی و پیــش از و گرفتــه ای یــا بــدو نظــر 

کــه ســؤال و جــواب بــه  کننــده را بــه امــروز و فــردا می افکندنــد، بدیــن امیــد  کار اعتــراف  دوم، 

کننــده بــر ســخن  یــدن اعتــراف  شــبهه ای در اعتــراف بینجامــد؛ اّمــا پــس از پایــداری ورز

گفــت:  کار  ــا ــه آن زن زن کــه عمــر ب ــا نمی بینیــد  ــر او جــاری می ســاختند. آی خویــش، حــد را ب

کاری  ــن  ــه چنی ــش، ب ــت خوی ــدون رضای ــی ب ــه زن ک ــد  ــش می آی گاه پی ــی؟  ــه می کن گری ــرا  »چ

کــه مــردی بــا او درآمیختــه اســت؛ و عمــر  ی در خــواب بــوده  کــه و گفــت  وادار شــود.« و آن زن 

ــاید  ــت: »ش گف ــود،  ــوده ب ــراف نم ــا اعت ــه زن ــه ب ک ــراحه  ــه ش ــی؟ضر؟ ب ــز عل ــاخت. نی ــا س او را ره

گفــت: »بــه خواســت خویــش و بــدون  بــدون رضایــت خــودت چنیــن شــده اســت؟« و او 
کردم.« پس او را سنگسار نمود.3 اجبار چنین 

کرده انـد: بخـاری ]الّصحیـح: 2502/6[؛  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  کـه در حدیثـی صحیـح آمـده و آن را ایـن  1. چنـان 
مسـلم ]الّصحیـح: 525/3، کتـاب الحـدود[؛ بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 225/8(�

کـه در پیشـاپیش آنـان  کتاب هـای صحیـح آورده انـد  کـه در حدیـث ماعـز آمـده و آن را شـماری از صاحبـان  2. چنـان 
بخاری )الّصحیح: 39/10 ]2502/6[( جای دارد. ]این حدیث در صحیح مسـلم ]529/3[ و الّسـنن الکبرٰی تألیف 

بیهقـی )226/8( آمـده اسـت. )غ.([

کرده است. 3. این دو روایت را جّصاص )أحکام القرآن: 325/3 ]264/3[( با ذکر سند روایت 
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کـه با وجود شـبهه ها، حدها  شـاید بـر اثـر همیـن گونـه قضایـا بـه گوش خلیفه رسـیده بود 

گـر راهـی بـرای دفـع حـد یافت گردد، حـد را دفع می نمایند؛ اّمـا درنیافت که  دفـع می شـوند و ا

گـر در زنـا  کـه نمی تـوان از آن درگذشـت، بـه ویـژه ا اعتـراف در شـریعت دارای قاعـده ای اسـت 

مسـلم  صحیـح  و   ]2631/6[ بخـاری  صحیـح  در  و  آمـده  عسـیف  ماجـرای  در  کـه  چنـان  باشـد. 

کتاب الحدود[ و جز آن دو1 آورده شـده، به اعتراف نخسـت اسـتناد می شـود و یا پس   ،532/3[

کـه در ماجـرای ماعـز  از چهـار بـار اقـرار چنیـن می گـردد، خـواه در یـک مجلـس باشـد، چنـان 

طبـق عبـارت بخـاری در الّصحیـح و مسـلم در الّصحیـح آمـده و یـا در چنـد مجلـس، چنـان که 

کـه در الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی )228/8( آمـده اسـت.  کاِر بنی لیـث برمی آیـد  از حدیـث زنـا

کـه در ماجـرای آن دزد رخ  گواهـی بـه شـمار می آینـد؛ چنـان  پـس ایـن اقرارهـا در حکـم چهـار 

ی را بازگرداند. دو باره گفت: »من  کـه نـزد علـی آمـد و گفـت: »مـن دزدی کرده ام.« علـی و داد 

یان خویش گواهی دادی.« و سـپس دسـتش را قطع  کـرده ام.« علـی گفـت: »دو بـار به ز دزدی 

نمـود. )َکْنـُز الُعّمـال: 117/3 ]549/5[ بـه نقـل از عبدالرّزاق ]المصّنف: 191/10[ و ابن  ُمنذر و بیهقی 

]الّسنن الکبرٰی: 275/8[(

که تبیین نمودیم، بر خلیفه پوشیده مانده؛ و آن بر پایۀ  دریافت ژرف این مسأله چنان 

المجتهد:  )بدایة  ابن رشد  دارد.  متفاوت  حکمی  مذاهب  پیشوایان  نزد  رسیده،  حدیث های 

و شافعی3  که موجب حد است؛ ماِلک2  اقراری  »اّما در بارۀ شمارۀ  گوید:   )]434/2[ 429/2

طبری4  و  ابوثور  و  داوود  و  کند.‹  کفایت  وی  بر  حد  ایجاب  برای  اعتراف  بار  ›یک   گویند: 

گفته اند: ›حد واجب نگردد،  گفته اند. ابوحنیفه و یارانش و نیز ابن ابی لیلی  گروهی چنین  و 

عقیده اند  همین  بر  اسحاق  و  احمد  پذیرد.‹  صورت  هم  پی  از  که  اعتراف  چهار  با   مگر 

گون باشد.« و ابوحنیفه و یارانش شرط کرده اند که این اقرارها در مجلس های گونا

1. بنگرید به: سنن ابن ماجه: 852/2؛ سنن ترمذی: 31/4.)غ.(

2. تفسیر سخن وی در الموّطأ ]825/2 و 826[ و المدّونة الکبرٰی ]209/6[ آمده است.

گردد. کتاب األّم )169/7 ]183/7[( یافت  گفتار او در  3. تفصیل 

4. در بدایة المجتهد به جای طبری »برطی« آمده است.)غ.(
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آشـکارا  کنیـز  آن  کـه  می بینـم  »مـن  چیسـت)؟(:  خلیفـه  سـخن  ایـن  معنـای  وانگهـی 

گاه نیسـت. و حـّد تنها بر کسـی روا اسـت که  کاری اش را بیـان می کنـد، گویـا از حکـم آن آ زنـا

ی، ندانسـتن حـد اسـت یـا حـرام بـودن زنـا؟ دانسـتن این که  حکـم آن را بدانـد.« آیـا مقصـود و

گـردد، ربطـی بـه اجـرای حکـم خـدا نـدارد؛ زیـرا اجـرای حکـم پیـرو تحّقـق  بـا کاری حـد ثابـت 

کـه حکم حد بر این کارشـان مترّتب می گردد  کار بداند  زنـا در واقـع اسـت، خـواه مـرد یـا زن زنا

و خواه نداند.

گاه بـه  کـه  کسـی ایـن را ندانـد، حـال آن  کـه در پایتخـت نبـوت  وانگهـی ممکـن نیسـت 

که سنگ ها بر او می بارند. یانه می خوَرد و یا سنگسار شده ای را  که تاز کسی را می نگرد  گاه 

نمی شـود،  شـمرده  عـذر  آن  ندانسـتن  اسـت؛  زنـا  خـود  حرمـت  مقصـودش  گـر  ا اّمـا  و 

کسـی در بیابان هـای دور و  کـه  کـه چنیـن جهلـی ممکـن باشـد، هماننـد ایـن  مگـر جایـی 

کـز اسـالمی زندگـی نمایـد و امـکان  دشـت های خشـِک پـرت افتـاده و سـرزمین های دور از مرا

بـوده و  کن مدینـه  روزگار سـا کـه در آن  کسـی  اّمـا  باشـد.  نرسـیده  او  بـه  کـه حکـم هنـوز  رود 

در میـان نشـانه های آشـکار نبـّوت و مکان هـای اجـرای احـکام و حـدود و زیـر سـیطرۀ خلفـا 

کیفرهـای  گرفتـن در بـارۀ زنـا و حرمـت آن را درمی یافتـه و  یسـته و در هـر لحظـه سـخت  می ز

یانه ها  کاران در پـی حرمـت زنـا را می دیده و بانگ هـای برخاسـته از درد تاز جـاری شـده بـر زنـا

را می شـنیده و جنازه های بلند شـده پس از سنگسـار را می نگریسـته، به طور طبیعی امکان 

کـه حکـم زنـا را ندانـد؛ پـس اّدعـای نادانـی از او پذیرفتـه نگـردد. نـدارد 

ماِلـک  یده انـد.  ورز اّتفـاق  آن  بـر  مذاهـب  پیشـوایان  کـه  باشـد  مـواردی  از  ایـن  شـاید 

کـه بـا کنیـز مکاَتـب1 خویـش، خـواه بـه اجبـار  )المدّونـة الکبـرٰی: 382/4 ]207/6[( گویـد: »مـردی 

گـر از کسـانی باشـد کـه عذر  و خـواه بـه اختیـارش درآمیـزد، حـد نـدارد و تعزیـر می شـود، البّتـه ا

نادانی شـان پذیرفته نیسـت.«

که بهای آن را بعدًا بپردازد.)م.( کند  که خود را از صاحب خویش بخرد و تعّهد  گویند  کنیز مکاَتب، آن را  1. غالم یا 
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کسـی پیـش از آمیـزش بـا همسـرش او را یـک بـار طـالق دهـد و سـپس بـا او درآمیـزد  گـر   ا

کـه یـک طـالق او را از من جدا نمی سـازد و فقط با سـه طالق پیمانش  کـردم  و بگویـد: »گمـان 

گـر بـه نادانـی معـذور شـمرده  از مـن می گسـلد.« ابن قاسـم گفتـه اسـت: »بـر او حـّدی نیسـت، ا

که عذر نادانی شـان  کسـانی باشـد  گر از  که ا که آوردی، نظر من آن اسـت  شـود. در مسـأله ای 

کـه ازدواج پنجـم نمـوده،  پذیرفتـه اسـت، حـد از او دفـع می شـود؛ زیـرا مالـک در بـارۀ مـردی 

کـه نمی دانـد بیـش از چهـار همسـر  گمـان رود  گـر از افـراِد پذیرفته عـذر باشـد و  گفتـه اسـت: ›ا

ی  ی حـرام اسـت _ و یـا بـه همیـن عـذر بـا خواهـر هم شـیر خـود ازدواج نمایـد _ حـد از و  بـر و

که چنین هستند، دفع می شود.‹« کسانی  و 

گرونهـاده شـده نـزد خویـش  کنیـز  کـه بـا  گفتـه اسـت: »کسـی  در همـان )401/4 ]242/6[( 

کـس اّدعـای نادانـی  گویـد: ›در ایـن زمینـه هـر  گـردد. ابن قاسـم  ی جـاری  درآمیـزد، حـد بـر و

گفت:“بـه ازای  کـه  گفتـه اسـت: ›بـه حدیـث آن زن  کنـد، عـذرش پذیرفتـه نیسـت.‹ ماِلـک 

کـرد. بـه رأی مـن، بایـد بـر او حـد جـاری شـود  دو درهـم بـه مرغـوش زنـا دادم.”1 نتـوان اسـتناد 

 و افراد غیر عرب نیز عذر نادانی شان پذیرفته نگردد.‹«

ی  گوید: »زنای و کنیز همسـرش  شـافعی )کتاب األّم: 169/7 ]182/7[( در بارۀ زنای مرد با 

کـه عـذر نادانی شـان  کسـانی باشـد  کنیـز همسـرش همچـون زنـا بـا دیگـران اسـت، مگـر از  بـا 

ی بر من حالل است.‹« که و پذیرفته است و بگوید: ›گمان می کردم 

گویـد: »هر که  شـهاب الّدین ابوالعّبـاس ابن نقیـب مصـری )ُعْمـدة الّسـالک ]ص181-180[( 

کنـد و تـازه اسـالم آورده باشـد یـا در بیابانی دور زندگی کند و اّدعـا نماید که حکم حرمت  زنـا 
زنـا را نمی دانسـته، حـد بـر او جـاری نشـود. در غیـر این صـورت، حد بر او جـاری گردد.«2

گـردد و هر مـرد و زن  کـه عـذر نادانـی بیـاوَرد، عـذر پذیرنـد، حـدود خـدا تعطیل  گـر از هـر  ا

که در آغاز مسأله آوردیم. 1. مقصود از آن، همین حدیث مورد بحث است 

2. بنگرید به: فیض اإلله المالک فی شرح ُعْمدة السالک: 312/2 ]314/2[�
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گـردد و امنیـت  گیـرد و فسـاد رواج یابـد و هـرج و مـرج چیـره  کاری خـود را پشـت ایـن سـپر  زنـا

کـردن پیامبـر؟ص؟ و خلفـا از اعتـراف کننده به  گـر بـه امـروز و فـردا  از ناموس هـا رخـت بربنـدد. ا

 زنـا _ بـه منظـور در میـان افکنـدن شـبهه بـرای دفـع حد _ بنگریـد، درمی یابید که آنـان از جنون 

گرفتن و مانند این ها یاد می کنند و نشـانی از نادانی به حرمت،  و دسـت مالیدن و نیشـگون 

گـر نادانـی بـه طـور مطلـق در دفـع حـد اثـر داشـت،  در هیـچ یـک از ایـن روایت هـا نمی یابیـد. ا

بی شـک از آن یـاد می کردنـد.

از حالـت  یافـت  در بـا  نـه  و  فـرد شـنیده شـود  زبـان خـود  از  بایـد  نادانـی  عـذر  وانگهـی 

ی، چنان که خلیفه پنداشـته اسـت.  کـردن و رخسـاره و خطـوط چهـره و بـا خوش رویـی اقـرار 

گفتارهـای یـاد شـده از آن فقیهـان نیـز همیـن اسـت. ظاهـر 

کـه آن حاضـران بـدان اقـرار آشـکار اعتنـا نکردنـد و موالمـان  بـه سـبب همـۀ این هـا بـود 

بـه عثمـان  کـه  اّمـا عمـر  گشـت.«  بـر او واجـب  گفتنـد: »حـد  امیرالمؤمنیـن و عبدالّرحمـان 

یانـه زد و تبعیـد نمـود. بنـا بـر ایـن، از برآینـد  گفتـی ... .« سـپس آن زن را تاز گفـت: »راسـت 

گر سـخن او را  کـه خواسـته بـا ایـن سـخن، عثمان را اسـتهزا کند؛ و ا گفتـار و رفتـارش برمی آیـد 

که درخور سنگسـار  یانه زد، حال آن  ی را تاز یانه نمی زد؛ اّما و راسـت شـمرده بود، آن زن را تاز

گذشت. د ششم 
ّ
که در مجل بود، چنان 

26. خلیفه صدقۀ رسول خدا را می خرد

کـرده  ب بـا ذکـر سـند روایـت  َطَبرانـی )المعجـم األوسـط ]363/8[( از طریـق سـعید بـن  ُمَسـِیّ

بیـرون می شـد. روزی عثمـان  بـرای نمـاز، پیشـاپیش وی  کـه  بـود  اسـت: »عثمـان را دربانـی 

بیـرون شـد و نمـاز گـزارد و آن دربـان نیـز پیشـاپیش وی بـود. سـپس بیامـد و در حالـی کـه دربان 

گوشـه ای نشسـته بـود، عثمـان ردای خویـش را پیچیـد و زیـر سـرش نهـاد و بـه پهلـو خوابیـد   در 

یانـه را مقابـل خـود نهـاد. پـس علـی بـا جامـۀ پایین پـوش و ردا و عصـا در دسـت آمـد. چـون  و تاز

کـه می آیـد.‹ عثمـان نشسـت و ردایـش را بـر خـود  گفـت: ›علـی اسـت  دربـان او را از دور دیـد، 
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کـه  افکنـد. علـی آمـد تـا بـر سـر او ایسـتاد و گفـت: ›مزرعـۀ خانـدان فـالن را خریـده ای، حـال آن 

وقف رسول خدا؟ص؟ را در آب این ِملک سهمی هست! هال که من می دانستم جز تو کسی آن 

را نمی خرد.‹ عثمان برخاسـت و میانشـان بگومگو درگرفت ]که آن را بازگو نکنم[1 تا لحظه ای 

که خداوند؟زع؟ را دیدار نمایم. سـپس عّباس آمد و میان آن دو واسـطه شـد. عثمان تازیانه اش 

را بر سـر علی برکشـید و علی عصایش را بر سـر عثمان. عّباس آن دو را به آرامش می خواْند و به 

علـی می گفـت: ›ایـن امیرالمؤمنیـن اسـت!‹ و به عثمان می گفت: ›این پسـرعموی تو اسـت!‹ 

که دست  و عباس به تالشش ادامه داد تا سکوت نمودند. صبح فردای آن روز، هر دو را دیدم 

یکدیگـر را گرفتـه بودنـد و با هم سـخن می گفتنـد.« )مجمع  الّزوائـد: 226/7(

کــه حــّق  کــه خلیفــه مزرعــه ای را خریــد  گویــد: ایــن حدیــث بــه مــا خبــر می دهــد  امینــی 

ــث  ــیاق حدی ــبک و س ــه از س ک ــان  ــود. چن ــز نب ــدش جائ ــود و خری ــدا در آن ب ــول خ ــف رس وق

ی ایــن را می دانســت و بــه همیــن ســبب، عــذر نادانــی نیــاوْرد. ســخن امــام؟ع؟  برمی آیــد، و

کــدام  کســی جــز تــو آن را نمی خــرد.« پــس بــا  کــه  نیــز بــه همیــن اشــاره دارد: »مــن می دانســتم 

کــه چنیــن اســت، امــام؟ع؟ او را  گــر نمی دانســت  ی ایــن خریــد را روا دانســت؟ و ا توجیــه، و

ــز  ــا او نی ــرآوْرد ت ــه ب یان ــام تاز ــر ام ــر س ــت و ب ــری پرداخ ــو و درگی ــه بگومگ ــرا ب ــس چ ــود؛ پ گاه نم آ

کــه عّبــاس آن دو را از هــم جــدا ســاخت آیــا داشــتن  گاه  ناچــار شــود عصایــش را بــرآوَرد؛ تــا آن 

حــق، مایــۀ خشــم اســت؟ آیــا هشــدار دادن بــه غافــل یــا رهنمــود بخشــیدن بــه نــادان، خشــم 

کرســی اســالم او را بــر پشــت  کــه برتریــن  کســی  انســان دینــدار را برمی انگیــزد؛ چــه رســد بــه 

کرد؟ خود سوار 

کـه دنبالـۀ ایـن روایـت را بـه آن چسـبانده اند تـا مضمونـش را اصـالح سـازند.  گمـان دارم 

بـه فـرض صّحـت ایـن دنبالـه، ایشـان را سـودی نبخشـد؛ زیرا امـام؟ع؟ از هیچ کوششـی برای 

کشـد و  کار خـود دسـت  بازداشـتن از زشـتی ها فروگـذار نمی کـرد، خـواه مرتکـب آن زشـتی از 

1. افزایش از اصل مأخذ است. )غ.(
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گـردد. در هـر حـال، آن حضـرت؟ع؟ بـر پیمان مسـلمانی  ی نـزد حـق ناامیـد  خـواه از پذیـرش و

بـا آنـان مـدارا می نمـود و چیـزی جـز عمـل نکـردن بـه حـق، او را برانگیختـه نمی سـاخت. پـس 

یـد.  در هـر لحظـه، رفتـار مناسـب بـا آن زمـان را انجـام مـی داد؛ یـا تندرفتـاری و یـا نرمـی می ورز

کـه از غرض هـای شـخصی پیراسـته اسـت و تنهـا بـرای خـدا خشـم می گیـرد و به  اصالح گـری 

قصـد حـق، بـه سـوی حـق دعـوت می کنـد، بایـد چنین باشـد!

27. خلیفه در شب وفات اّم کلثوم

گریسـتن  »بـا  بـاب  الجنائـز،  کتـاب  در   )]450 و   432/1[   244 و   225/2 )الّصحیـح:  بخـاری 

کـه به قبـر زن درون می گـردد« با  ی دچـار عـذاب می شـود« و نیـز بـاب »کسـی  خانـدان مـرده، و

کـرده اسـت: »مـا در جریـان  ذکـر سـند از طریـق فلیـح بـن سـلیمان، از انـس بـن ماِلـک روایـت 

کـه آن حضـرت؟ص؟ بـر قبـر نشسـته بـود.  دفـن دختـر رسـول خـدا؟ص؟1 حاضـر بودیـم، در حالـی 

یـد و فرمـود: ›آیـا کسـی در میـان شـما هسـت که شـب  پـس دیـدم کـه چشـمانش اشـک می بار

ید بن سـهل انصـاری گفت: ›مـن.‹ پیامبر فرمود:  گذشـته مقارفـه2 نکـرده باشـد؟‹ ابو َطلحـه ز

ک سپرد.« گشت و او را به خا ی فرو شو!‹ ابو َطلحه در قبر دختر پیامبر درون  ›در قبر و

گنـاه  دادن  انجـام  معنـای  بـه  را  مقارفـه  ›مـن  گویـد:  »فلیـح  اسـت:  گفتـه  ابن مبـارک 

گیرنـد.‹3 در مسـند  گفتـه اسـت: ›لیقترفـوا یعنـی: تـا بـه عهـده  می دانـم.‹ ابوعبـداهلل بخـاری 

گناه است.‹« گفت: ›این به معنای  که سریج  احمد آمده 

که وی اّم کلثوم، همسر عثمان بن عّفان، بوده است. در عبارت احمد  1. سخن صحیح نزد شارحان حدیث این است 
]المسـند: 106/4[ و جز او، این دختر رقّیه شـمرده شـده اسـت. سـهیلی در پی این سـخن، گفته اسـت: »بی تردید، این 
وهـم و خیـال اسـت.« بنگریـد بـه: الـّروض ااُلنـُـف: 107/2 ]362/5[؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 122/3 

]158/3[؛ ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیح البخـاری: 85/4 ]76/8[�

که توضیح آن خواهد آمد.)م.( گناه است و یا همبستری؛ چنان  2. یا به معنای 

3. اشـاره دارد بـه سـخن خـدای تعالـی: »و تـا مرتکـب شـوند آن چـه را ایشـان مرتکـب شـونده هسـتند.«]انعام/113[ چنـان 
کـه در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )163/3 ]209/3[( آمـده اسـت. نیـز خـدای تعالی فرماید: »همانا کسـانی 

کـه گنـاه کسـب می کننـد، بـه زودی در برابـر آن چـه مرتکـب می شـوند، کیفر خواهنـد شـد.«]انعام/120[
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کرده اند: ابن سـعد )الّطبقات الکبرٰی: 31/8 ]38/8[(؛  کسـان با ذکر سـند روایت  آن را این 

کـم )المسـتدرک علـی  احمـد )المسـند: 126/3 و 228 و 229 و 270 ]579/3؛ 104/4 و 106 و 175[(؛ حا

الّصحیحیـن: 47/4 ]52/4[(؛ بیهقـی )الّسـنن الکبرٰی: 53/4( از دو طریق. 

صحیـح  و  بخـاری  الکبیـر  یـخ  الّتار از  نقـل  بـه   )]362/5[  107/2 ااُلنـُـف:  )الـّروض  سـهیلی  نیـز 
کـه ابن بّطال گفت: »پیامبر؟ص؟ خواسـت  یـخ األمـم و الملـوک: 498/11[ آورده  بخـاری و طبـری ]تار

ی بیـش از همگان برای  تـا عثمـان را از فروشـدن در قبـر همسـرش محـروم سـازد، حال آن که و
گوهـری نفیـس را از  ی بـود و بـا از دسـت دادنـش  کار شایسـتگی داشـت؛ زیـرا همسـر و ایـن 
کـه چـون رسـول خـدا؟ع؟ پرسـید: ›کـدام یـک از شـما شـب  کـف داد. و ایـن بـدان سـبب بـود 
یـد و نگفـت: ›مـن.‹ چـرا که شـب پیش با  گذشـته هم بسـتری ننمـوده؟‹ عثمـان سـکوت ورز
گسـیخته شـدن پیونـد دامـادی اش بـا  یکـی از زنانـش درآمیختـه بـود و انـدوه ایـن مصیبـت و 
گشـت،  کام  پیامبر؟ص؟ او را از هم بسـتری بازنداشـته بود؛ پس بدین سـبب، از حّق خویش نا
کار سـزاوارتر بـود. معنـای روشـن ایـن حدیـث  ی بـرای ایـن  کـه او از ابو َطلحـه و جـز و حـال آن 
ی چیـزی  همیـن اسـت و شـاید پیامبـر؟ص؟ از طریـق وحـی ایـن را خبـر یافتـه بـود؛ پـس بـه و
کاری حـالل انجـام داده بـود، اّمـا مصیبـت آن قـدر برایـش سـنگین نیامـده  کـه  نگفـت، چـرا 
کامی شـد. و  کـه او را از ایـن کار بـازدارد؛ و بدیـن سـان، بـا کنایـۀ رسـول خـدا، دچـار این نا بـود 

خداونـد داناتـر اسـت.«

ایـن حدیـث در الّنهایـة فـی غریـب الحدیث و األثر تألیف ابن اثیر )276/3 ]46/4[(؛ لسـان العرب 

گردد. )189/11 ]127/11[(؛ اإلصابه )489/4(؛ و تاج العروس )220/6( یافت 

گویـد: سـخنان دانشـوران در بـارۀ ایـن حدیـث دچـار پریشـانی اسـت؛ اّمـا فلیـح  امینـی 

گفتارش  گناه دانسته و بخاری با این سخن،  که مقارفه را به معنای انجام دادن  )د.163( _ 

را تأییـد نمـوده: »لیقترفـوا یعنـی: عهـده دار شـوند.« _ و نیـز سـریج )د. 217( کهن ترین کسـانی 

گویـد: »معنـای آن این اسـت: کسـی که  کـه در ایـن زمینـه سـخن گفته انـد. خّطابـی1  هسـتند 

گرانقدر. 1. ابوسلیمان حمد بن محّمد بستی )د. 388( صاحب آثار 
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کـرده اسـت.  گنـاه نکـرده باشـد.«1 سـپس ابن بّطـال2 آمـده و آن را تنهـا آمیـزش بـا زنـان معنـا 

عینـی )ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 85/4 ]76/8[( ایـن هـر دو معنـا را بـرای آن ذکـر 

کـه بر اثـر آن، عثمان از فروشـدن  نمـوده اسـت. معنـای آن هـر چـه باشـد، بی تردیـد کاری بـوده 

کـه از همـۀ مـردم بـرای ایـن  گشـت؛ حـال آن  کام  در قبـر همسـرش، دختـر رسـول خـدا؟ص؟، نـا

کـه دیگران را  کار سـزاوارتر بـود و همـۀ مسـلمانان ایـن را می دانسـتند. اّمـا رسـول خدا؟ص؟ با آن 

کنـدن زشـتی ها در  بـه پرده پوشـی بـر مؤمنـان و چشـم فروبسـتن از عیب هـا فرامی خواْنـد و از پرا

خلـوت  در  شـده  انجـام  کارهـای  در  جوگـری  و  جسـت  از  و  نمـوده  نهـی  گرامـی اش  کتـاب 

کسـی اسـت  گشـته، خواسـت _ و او  بازداشـته و بـرای شـکوه بخشـیدن بـه دینـداران مبعـوث 

گفتـارش جـز وحـی نباشـد _ تـا ایـن مـورد را اسـتثنا نمایـد؛  کـه بـه هـوای نفـس سـخن نگویـد و 

گـوار[ اشـاره می کنـد و بـه دلیـل آن، عثمـان از افتخـار فـرو  کاری بـزرگ ]و نا کـه بـه  اسـتثنایی 

مایـۀ  و  خـدا؟ص؟  رسـول  بـا  دامـادی  نتیجـۀ  در  شـرافتش  پیونـد  یـا  همسـرش  قبـر  در  رفتـن 

خویـش  نخسـتین  طبـع  اقتضـای  بـه  مسـلمانان  گشـت.  محـروم  پیونـد،  آن  بـا  افتخـارش 

ی را دارد و نیـز ایـن مانـع را هـم  کـه آن پیونـِد همسـری، اقتضـای شایسـتگی و می دانسـتند 

گناهـی  گنـاه بـود،  گـر مقارفـه  کـه همـان مقارفـه، بـا تفسـیرهای مختلـف آن، بـود و ا یافتنـد  در

کـه در رسـول خـدا اثـر نمـود و آشـکارا عثمـان را با آن چـه گفتیم، از رتبۀ خویـش فرود آورد؛  بـود 

گناهـی چنـان  گنـاه کوچـک و ناآشـکار بـود، پیامبـر بـر آن پـرده می افکنـد؛ اّمـا  گـر ایـن  ]زیـرا[  ا

کرامـت انجـام  کـه پیامبـر؟ص؟ پـرده پوشـیدن بـر آن را صـالح ندانسـت و احتـرام و  بـزرگ بـوده 

گناهـی بدیـن انـدازه باشـد، در انجـام دهنـدۀ آن خیـری  دهنـده اش را پـاس نداشـت. هـرگاه 

یافت نگردد!

گـر هـم مقصـود آمیـزش بـا زنـان بـه گونـۀ حـالل بـوده، باز بـا جوانمـردی منافـات دارد و از  ا

شـب  سـهمگین ترین  در  کـه  اسـت  انسـان  کـدام  برمی خیـزد.  درشـت خویی  و  سـنگدلی 

کرده است. 1. این را عینی )ُعْمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: 85/4 ]76/8[( یاد 

گذشت. که عین عبارتش  2. گفتار وی را سهیلی )الّروض ااُلنـُف: 107/2 ]362/5[( یاد نموده؛ چنان 
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زندگـی اش، شـب پایـان یافتـن شـکوه و پیونـد افتخـار و بریده شـدن دسـتاویزهای شـرافتش، 

کاری بر خلیفه سـبک  گیرد؟ چگونه چنین  کام  کنیزان  نْفسـش برای او خوشـایند سـازد تا از 

جلـوه نمـود و حرمـت رسـول خـدا؟ص؟ را پـاس نداشـت و آن مصیبـت بـزرگ چنـان در نظـرش 

کـه از خلفـا انتظـار مـی رود از  ت ُبـرد1؛ حـال آن 
ّ

کنیـزی لـذ کـه از درآمیختـن بـا  کوچـک آمـد 

 همـان آغـاز زندگـی معرفتـی بیـش از ایـن داشـته باشـند و از رأفتـی افزون تـر از آن چـه رخ داد 

ید، بهره برند. و نازک دلی بیش تر از آن چه از او سرزد و شرمی برتر از آن چه بدان دست یاز

که رسـول خدا؟ص؟ آن پرده دری و اهانت  یم  که بدین باور سرسـپار بسـیار دشـوار اسـت 

ی بـر افـراد اّمتش رأفتی شـناخته شـده داشـت  را بـه سـبب کاری مبـاح انجـام داد، بـا آن کـه و

بـر  کـه می دانسـت  مـردی  در بـارۀ  رسـد  بـه غایـت می کوشـید، چـه  آنـان  از  پرده پوشـی  در  و 

گمـان نیـک بریـد  یـم؛ اّمـا شـما  کـه مـا دار  کرسـی خالفـت خواهـد نشسـت! ایـن نظـری اسـت 

و از این ماجرا مپرسید!

کـــه جایـــگاه او چنیـــن اســـت و بـــا  آیـــا وجـــدان آزاد شـــما در ایـــن حـــال، در بـــارۀ مـــردی 

ــا  ــه ایـــن حدیث هـ کـ ــد  ــود، حکـــم می کنـ ــاری نمـ ــول خـــدا؟ص؟ چنیـــن رفتـ گرامـــی رسـ ــر  دختـ

صحیـــح باشـــند:

رســـول  بـــه  منســـوب  گفتـــۀ  از   )]56/3[  38/3 الکبـــرٰی:  )الّطبقـــات  ابن ســـعد  چـــه  آن 

ــخن  ــن سـ ی چنیـ ــه و کـ ــان روزی  ــرد _ همـ ــن مـ ــزش ایـ ــان روز آمیـ ــه در همـ کـ ــدا؟ص؟ آورده  خـ

گـــر دختـــر ســـومی داشـــتم، او را بـــه  نیشـــداری را از پیامبـــر بزرگـــوار شـــنید _ ، فرمـــوده باشـــد: »ا

کـــه ابن ســـعد آورده، رســـول خـــدا ایـــن ســـخن را  همســـری عثمـــان درمـــی آوردم.« چنـــان 

که اّم کلثوم درگذشت. هنگامی فرمود 

گـر دخترانـم ده تـن بودند، همه را به همسـری عثمـان درمی آوردم.«  ی: »ا یـا ایـن فرمـودۀ و
)الّطبقـات الکبـرٰی تألیف ابن سـعد: 25/8 ]38/8[(

که در ُعْمدة القاری فی شرح صحیح البخاری )85/4 ]76/8[( آمده است. 1. چنان 
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یــخ مدینــة دمشــق: 42/39[ بــا ذکــر ســند  کر ]تار یــا ایــن فرمــوده اش طبــق آن چــه ابن عســا

گــر چهــل دختــر داشــتم، یکایــک بــه همســری تــو درمــی آوردم تــا یکــی  کــرده اســت: »ا روایــت 
ــد.«1 هــم باقــی نماَن

طریـق  از   2]40 و   39/39 دمشـق:  مدینـة  یـخ  ]تار کر  ابن عسـا نقـل  طبـق  او  فرمـودۀ  ایـن  یـا 

کـه در آسـتانۀ دِر مسـجد بـا عثمـان بـن َعّفـان دیـدار نمـود: »ای عثمـان! این  ابوهریـره، آن گاه 

کـه خداونـد اّم کلثـوم را بـه همسـری تـو درآوْرد، بـا همـان  کـه مـرا خبـر می دهـد  جبرئیـل اسـت 

ی.« َمهـر رقّیـه و بـا شـرط  همـان معاشـرت بـا و

پسـندیدۀ  و  بـود  رقّیـه  بـا  رفتـارش  اّم کلثـوم هماننـد  بـا  گونـه معاشـرت عثمـان  ایـن  آیـا 

اّم کلثـوم  در بـارۀ  خداونـد  شـرط  از  عثمـان  کـه  یـد  باور ایـن  بـر  یـا  و  افتـاد  سـبحان  خـدای 

سرپیچید؟ من ندانم.

گـون دچـار ایراد اسـت. در ایراد داشـتنش  وانگهـی سـند ایـن حدیـث از جهت هـای گونا

یـخ: 258/3[  همیـن بـس کـه عبدالّرحمـان بـن ابی زنـاد ُقَرشـّی در آن قرار دارد کـه ابن معین ]الّتار

و ابن مدینـی و ابن ابی  َشـیبه و عمـرو بـن علـی و سـاجی و ابن سـعد ]الّطبقـات الکبـرٰی: 416/5[ 

گفته انـد: »بـه  ضعیفـش شـمرده اند و ابن معیـن و نسـائی ]کتـاب الّضعفـاء و المتروکیـن: ص160[ 

حدیثـش احتجـاج نگـردد.« )تهذیـب الّتهذیـب: 171/6 ]155/6[(

گاه قرق می کند 28. خلیفه برای خود و بستگانش چرا

گاه هـای روییـده از بـاران و همـۀ علفـزاران را بـرای مسـلمانان، بـه گونـۀ یکسـان  اسـالم چرا

گـر دارای مالـک خـاص نباشـند. ایـن اصلـی اسـت کـه در همـۀ آن چـه اصالتًا  قـرار داد؛ البّتـه ا

کناره هـای خشـکی ها، جریـان دارد و مسـلمانان  مبـاح اسـت، از قبیـل میانه هـای بیابان هـا و 

گفتـه اسـت: »سـند آن ضعیـف اسـت.« _ ؛ أخبـار الـّدول قرمانـی )ص98  1. البدایـة و الّنهایـه )212/7 ]238/7[( _ وی 
�)]295/1[

2. بنگرید به: البدایة و الّنهایه تألیف ابن کثیر: 211/7 ]238/7[�
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کس  پایان و شـتران و اسبانشـان در این جای ها بچرند و هیچ  بدون مزاحمت یکدیگر، چهار

را نرسـد کـه جایـی را بـرای خـود قـرق سـازد و دیگـر مـردم را از آن بازدارد. رسـول خـدا؟ص؟ فرموده 

اسـت: »مسـلمانان در سـه چیز شـریکند: علف و آب و آتش.« نیز فرمود: »سـه چیزند که نتوان 

کسـی را از آن هـا بازداشـت: آب و علـف و آتـش.«

یـش علفـزاران بازداشـت.« و در  نیـز فرمـود: »نبایـد بازمانـدۀ آب را بـرای جلوگیـری از رو

عبـارت دیگـر فرمـود: »از بازمانـدۀ آب بـرای جلوگیـری از افزایـش علفـزاران بـازداری نکنیـد!« 

کـه از بازمانـدۀ آب جلوگیری کنـد تا مانع افزایـش علفزاران  در عبـارت دیگـر آمـده اسـت: »هـر 
شـود، خداونـد در روز قیامـت، او را از فضـل خویـش بـازدارد.«1

کــه خوشــایندش بــود،  آری؛ در روزگار جاهلّیــت، بــزرگ هــر قــوم پــاره ای از زمین هــا را 

ی  ــراه و ــرداری از آن را هم ــّق بهره ب ــی ح کس ــود و  ــرق می نم ــود ق ــتران خ ــان و ش پای ــرای چهار ب

ایــن از جلوه هــای بزرگــی  بــود.  آنــان شــریک  بــا  گاه هــای مــردم  گرچــه او در چرا نداشــت، 

کــه در آن روزگار ســیطره داشــت؛ ســپس رســول خــدا؟ص؟ ایــن شــیوه  فروختــن و زورمنــدی بــود 

ــرق  ــود: »ق ــود و فرم ــه کن نم یش ــر ر ــان طغیان گ ــّنت های سرکش ــا و س ــر عادت ه ــرۀ دیگ را در زم

ــق 
ّ
پایــان خــدا و رســول ]= امــوال عمومــی و متعل گاه ممنــوع اســت مگــر بــرای چهار کــردن چــرا

به همۀ مسلمانان[.«2

شـافعی در تفسـیر ایـن حدیـث گفتـه اسـت: »در میـان مـردم عـرب در روزگار جاهلّیت، 

کردن وامی داشت  هرگاه بزرگ قوم همراه خاندانش به سرزمینی درمی آمد، سگی را به پارس 

ی  کسـی دیگـر در آن بـا و کـه صـدای آن سـگ می رسـید، قـرق گاه او می شـد و  تـا هـر جـا  و 

گاه هـای  ی بـا مـردم دیگـر در چرا پایانـش را نداشـت؛ اّمـا و شـریک نبـود و حـّق چرانیـدن چهار

گردنـد: صحیـح بخـاری )110/3 ]830/2[(؛ األمـوال تألیـف ابوُعَبیـد )ص296  1. آن حدیث هـا در ایـن مأخذهـا یافـت 
]ص373[(؛ سـنن  ابـی داوود )101/2 ]277/3 و 278[(؛ سـنن ابن ماجـه )94/2 ]828/2[(�

2. صحیـح بخـاری )113/3 ]835/2[(؛ األمـوال تألیـف ابوُعَبیـد )ص294 ]ص372[(؛ کتـاب األّم شـافعی )207/3 
گسـترده و ُپربـار در ایـن زمینـه آمـده اسـت. ]47/4[(. در دو مأخـذ اخیـر، سـخنی 
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گاهـی را همچـون روزگار جاهلّیـت  کـه چرا ایـن  از  بـود. پـس پیامبـر؟ص؟  پیرامونـش شـریک 

پایـان خـدا و رسـول‹  ی از ایـن سـخن: › مگـر بـرای چهار قـرق سـازند، نهـی فرمـود. مقصـود و

کـه بـه منظـور جهـاد تجهیـز  گـردد  ایـن اسـت: مگـر بـرای اسـبان و مرکب هـای مسـلمانان قـرق 

گاه نقیع1  که عمر چرا شـده اند و در راه خدا بر آن ها سـوار می شـوند و نیز شـتران زکات؛ چنان 

را بـرای شـتران زکات و اسـبان آمـاده شـده در راه خـدا قـرق نمـود.«

گفـت: »ای  کارگـزار ایـن قـرق گاه نمـود و بـه او  عمـر یکـی از غالمـان خـود بـه نـام هّنـی را 

ی ]از سـوی خـدا[  کـه نفریـن و کـن و از نفریـن مظلـوم بپرهیـز؛  هّنـی! بـا مـردم بـه نرمـی رفتـار 

گوسـفندان انـدک را بـه ایـن مـکان راه ده! پرهیـزم  اجابـت می شـود. صاحـب شـتران انـدک و 

ک شـوند،  پایـان آن دو هـال گـر چهار پایـان ]عثمـان[ بـن َعّفـان2 و ابن عـوف؛ زیـرا ا بـاد از چهار

کسـب درآمـد دارنـد[؛ اّمـا  کشـتزار خـود بازمی گردنـد ]و بـاز هـم چیـزی بـرای  بـه نخلسـتان و 

گوسـفندان انـدک، خانـواده اش را مـی آورد و می گویـد: ›ای امیرالمؤمنیـن؛  صاحـب شـتران و 

پـدرت مبـاد! آیـا مـن این هـا را رهـا کنـم؟‹ ... .« )صحیـح بخـاری: 71/4 ]1113/3[؛ األمـوال تألیـف 

م شـافعی: 271/3 ]48/4[(
ُ
کتـاب األ ابوُعَبیـد: ص298 ]ص376[؛ 

رسید  خالفت  به  عثمان  که  گاه  آن  تا  بود  پذیرفته  مسلمانان  همۀ  میان  قاعده  این 

که در أنساب األشراف  پایان خود قرق گاه ساخت _ چنان  و به جای شتران زکات، برای چهار

بن  َحَکم  و  خودش  برای  یا  و   _ است  آمده   )]78/2[  87/2( الحلبّیه  الّسیرة  و   )37/5( َبالُذری 

که در روایت واقدی آمده _ و یا برای خودش و او و همۀ بنی امّیه؛ آن  ابی العاص _ آن سان 

گوید:  ی  گزارش شده است. و که در شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید )67/1 ]199/1[(  گونه 

کرد، مگر  پایان تمام مسلمانان قرق  گاه های پیرامون مدینه را در برابر چهار »عثمان همۀ چرا

و  ربذه  »عثمان  است:  کرده  گزارش  واقدی  از   )]39/3[  235/1 )همان:  همو  بنی امّیه.«  برای 

1. منطقه ای در حدود بیست فرسنگی مدینه. بنگرید به: معجم البلدان ]301/5[�

پایان ابن عّفان واگذار!« 2. در عبارت ابوُعَبید آمده است: »و مرا از چهار
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و  شتران  و  بود  نموده  قرق  مسلمانان[  به  متعلق  عمومی  پایان  چهار ]برای  را  نقیع  و  شرف 

گاه های عمومی درنمی آمدند.  ی، به چرا و بنی امیه جز در زمان بعدتر خالفت و او  اسبان 

که هزار نفر بودند و نیز شتران َحَکم بن ابی العاص ساخت؛ و  پس شرف1 را قرق گاه شترانش 

ربذه2 را قرق گاه شتران زکات؛ و نقیع را قرق گاه اسبان مسلمانان و اسبان خود و بنی امّیه.«

که بر عثمان عیب می گرفتند و عایشه نیز  کار را در زمرۀ مواردی شمردند  مسلمانان این 

یانه و  کار و قرق نمودن علفزار و ضربه زدن با تاز گفت: »ما فالن  آن را در همین ردیف شمرد و 

که  عصا را از او عیب شمردیم؛ پس مردم به سوی او روی نهادند و او را شستند، همان گونه 

گفته است: »مردم در علفزاران روییده  لباس شسته می شود3و4 ابن منظور در پی این حدیث 

کار را بر او عیب شمردند.« گر ِملک کسی نباشد. از این روی، آن  از باران با هم برابرند، ا

کاری تـازه  ]در اسـالم[ و بازسـازی  گاه هـا را بـرای خـود قـرق نمـود،  کـه خلیفـه چرا  ایـن 

کـه پیامبـر اسـالم؟ص؟ آن هـا را از میـان ُبـرده   و زنـده نمـودن سـّنت های جاهلّیـت نخسـت بـود 

و مسـلمانان را در مراتـع، دارای حـّق یکسـان نمـوده بـود. همـو فرمـوده اسـت: »خداونـد سـه 

کـه در اسـالم، سـّنت جاهلّیـت را  کسـی دانسـته  کـس را دشـمن مـی دارد.« و یکـی از آنـان را 

پدیـدار سـازد. ]بهجـة الّنفـوس تألیـف ابـن ابی جمـرۀ أزدی أندلسـی: 197/4[ ایـن مـرد را بایسـته بـود 

گاه، حریـم اسـالم را پـاس دارد و آن چـه را رسـول خـدا؟ص؟ آورده  کـه پیـش از پـاس داشـتن چـرا

ی شـده از سـوی خود قرار دهد و سـّنت جاهلّیت را زنده نسـازد. »پس سـّنت  بود، سـّنت پیرو

ی ... گردانیدنـی نیابـی.« ]فاطـر/43[ اّمـا و خـدای را هرگـز دگرگونـی نیابـی، و سـّنت خـدای را هرگـز 

کـه همیـن نیـز  کـه بخـاری آن را سـرف خوانـده و در موّطـأ ابن وهـب »شـرف« آمـده  1. منطقـه ای در دل سـرزمین نجـد بـوده 
صحیـح اسـت. بنگریـد بـه: معجـم البلـدان ]212/3 و 336[�

2. ربذه در همان منطقۀ شرف قرار داشته و قرق گاه  سمت راست بوده است. ]بنگرید به: معجم البلدان: 336/3[�

ک  3. مقصـود از ایـن تشـبیه آن اسـت کـه مسـلمانان، عثمـان را پیـش از قتلـش توبـه دادنـد و وی را بـه طور کامـل از گناه پا
ک شـده  گناه پا ک می سـازند. پس به زعم ایشـان، عثمان بعد از آن که از  که لباس را با شسـتن، پا سـاختند؛  همان گونه 

کشـته شـد و از این رو باید از قاتالن وی خون خواهی شـود. )ن.( بود، به ناحق 

]447/1؛   121/4 298/1؛  األثـر:  و  الحدیـث  غریـب  فـی  الّنهایـه  ]77/3[؛   117/2 زمخشـری:  الفائـق  بـه:  بنگریـد   .4
�99/10 العـروس:  تـاج  223/13[؛  ]349/3؛   217/18 363/8؛  العـرب:  لسـان  372/4[؛ 
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29. خلیفه فدک را تیول مروان می سازد
مایه های  از  یکی  )الّتاریخ: 168/1(  ابوالفداء  و   )]195 )المعارف: ص84 ]ص194-  ابن ُقَتیبه 

اعتراض و ایراد مردم بر عثمان را این دانسته اند که فدک را با آن که صدقۀ رسول خدا بود، تیول 

مروان ساخت. ابوالفداء گوید: »وی فدک را به تیول مروان بن حکم درآورد و فدک صدقۀ رسول 

که فاطمه آن را به عنوان میراث خود طلب نمود؛ پس ابوبکر از رسول خدا؟ص؟  خدا؟ص؟ بود 

صدقه  گذاریم،  جای  بر  چه  آن  و  نمی نهیم  باقی  ارث  پیامبران  جماعت  ›ما  نمود:  روایت 

است.‹ فدک همچنان در دست مروان و پسرانش بود تا آن گاه که عمر بن عبدالعزیز  بر کار آمد 

و آن را از خانواده اش ستاند و به حال صدقه بودنش بازگرداْند.«

کـه در آن  بیهقـی )الّسـنن الکبـرٰی: 301/6( از طریـق مغیـره، حدیثـی در بـارۀ فـدک آورده 

گویـد: ›در  گذشـت، عثمـان آن را بـه تیـول مـروان درآورد. شـیخ  آمـده اسـت: »چـون عمـر در 

روزگار عثمـان بـن َعّفـان؟ضر؟ فـدک بـه تیـول مروان سـپرده شـد و گویـا عثمان در ایـن زمینه، بر 

پایـۀ ایـن روایـت از رسـول خـدا؟ص؟ تأویـل نمود:“هرگاه خداونـد بهره ای به پیامبری رسـاَند، از 

کـه توانگـر و از ایـن مـال بی نیـاز بـود، آن را بـرای  کار آیـد.” و او  کـه پـس از او بـر  آِن کسـی اسـت 

خویشـاوندانش قـرار داد و بدیـن سـان، صلـۀ رحـم نمـود.‹ دیگـران بـر این باورند کـه مقصود از 

ایـن کار، دادن سرپرسـتی فـدک بـه مـروان و گسسـتن جریـان ارث در آن بـوده تـا در مصلحـت 

که ابوبکر و عمر؟امهضر؟ چنین می کردند.« گردد؛ چنان  مسلمانان صرف 

در الِعقد الفرید )261/2 ]103/4[( یکی از مایه های ایراد و اعتراض عثمان نزد مردم، همین 

که صدقۀ رسول خدا؟ص؟ بود، به تیول مروان درآورد و نیز چون  که فدک را با آن  شمرده شده 

گشود، خمس غنیمت آن را برای خود برداشت و سپس آن را به مروان بخشید.« افریقا را 

تیـول  را  فـدک  »عثمـان  گویـد:   )]199  -198/1[  67/1 البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد 

مـروان سـاخت و پیش تـر فاطمـه؟اهع؟ پـس از وفـات پدرش _ صلوات اهلل علیـه _ آن را گاه به میراث 

گاه بـه بخشـش، طلـب نمـوده بـود و او را از آن محـروم سـاخته بودنـد.« و 
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امینی گوید: من آن چه را درون این تیول دادن نهفته، و حقیقت این کار را درنمی یابم. 

گـر فـدک غنیمـت و از امـوال همـۀ مسـلمانان بـود _ چنـان کـه ابوبکـر اّدعـا نمـود _ چرا بایـد ویژۀ  ا

کـه صّدیقـۀ طاهـره در خطبـۀ  گـر میـراث خانـدان رسـول خـدا؟ص؟ بـود _ چنـان  مـروان شـود؟ و ا

ک و پیشـاپیش آنان، سرورشـان امیرالمؤمنیـن که درود  خویـش و نیـز امامـان هدایـت از عترت پا

بـر او و آنـان بـاد، احتجـاج نمودنـد _ مـروان از ایشـان نبـود و خلیفـه نیـز حـِقّ بـردار و بگـذار در آن را 

کـش، فاطمۀ معصومه _ صلـوات اهلل علیهـا _ بود،  گـر هدیـۀ رسـول خـدا؟ص؟ بـه پارۀ تن پا نداشـت. و ا

 چنـان کـه خـود وی اّدعـا نمـود و امیرالمؤمنیـن و دو پسـرش، دو امـام نـوادۀ پیامبـر، و نیـز اّم َایَمـن

گونه ای  گواهی آنان به  گواهی دادند،  گواهی فرمود _ بدان  که پیامبر؟ص؟ بهشـت را برای او   _ 

کان بـه موجـب آیـۀ  گواهـی »پـا کـه نـه مایـۀ خشـنودی خـدا بـود و نـه پیامبـرش، رد شـد! وقتـی 

کـدام دلیل تکیه شـود؟ گـردد و بر  تطهیـر« رد شـود، پـس بـه چـه چیـز اعتمـاد 

گریــه نشــود  گــر ایــن شــیوه ادامــه یابــد و در آن دگرگونــی پدیــد نیایــد، دیگــر بــر هیــچ مــرده ای  ا

و برای هیچ زاده  شده ای خوشحالی نشود.

کار و عثمــان را بــر آن چــه چیرگــی تــا آن را  گــر فــدک هدیــه بــود، مــروان را بــا آن چــه  پــس ا

کارهــای آن ســه خلیفــه در بــارۀ فــدک بــا هــم متعــارض بــود: ابوبکــر آن  کســی درآوَرد؟  بــه تیــول 

ــپس از  ــپرد. س ــروان س ــول م ــه تی ــان ب ــد؛ عثم ــان بازگرداْن ــه ایش ــر ب ــتاْند؛ عم ــت س ــل بی را از اه

یــه بــه بعــد در روزگار چیــرگان بــر خالفــت، همچنــان دســت بــه دســت می شــد و بــه  زمــان معاو

کــه در همیــن  مقتضــای هواهــا و هوس هاشــان، هــر چــه می خواســتند بــا آن می کردنــد؛ چنــان 

ــه روایــت ابوبکــر عمــل نشــد، هــر  ــم. در هیــچ دوره ای ب ــه تفصیــل آوردی کتــاب )195/7-197( ب

کــه از رســول خــدا؟ص؟ روایــت نمــود، بــا او  ی در بــارۀ حدیثــی  چنــد آن جماعــت حاضــر نــزد و

کارهــای خــود و  کمــان پــس از او بــا  کنــار آمدنــد؛ اّمــا حا ی  کردنــد و بــا و ســازش و مــدارا 

ی را باطــل نمودنــد. حّتــی خــود  کردنــد، روایــت و گونه هــای مختلــف در آن  کــه بــه  تصّرفاتــی 

ابوبکــر نیــز می خواســت روایتــش را باطــل ســازد و ســند فــدک را بــه فاطمــۀ زهــرا دهــد؛ اّمــا 

ــه در  ــیرة الحلبّی ــه نقــل از الّس کــه ب ــد؛ چنــان  ی ابن خّطــاب او را بازداشــت و آن برگــه را از هــم در
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ــا همــۀ این هــا، می توانیــد ارزش ایــن روایــت و میــزان عمــل بــه آن و  گذشــت. ب ــد هفتــم 
ّ
مجل

کــه ســخن موالمــان امیرالمؤمنیــن  بــود  یابیــد؛ و دور نخواهــد  بهــای ایــن تیــول دادن را در

یم. در بارۀ تیول دادن های عثمان را بیاور

30. رأی خلیفه در بارۀ اموال و زکات ها

فـدک مـوردی تـازه و جـدا از دیگـر امـوال عمومـی و غنیمت هـا و زکات هـا نـزد خلیفـه نبـود؛ 

بلکه وی در بارۀ همه آن ها و شایسـتگان مصرفشـان، رأی آزاد خویش را داشـت. او آن اموال را از 

آِن خداوند می دانسـت و خود را ولّی مسـلمانان می شـمرد و آن را هر جا که می خواسـت می نهاد 

کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن )نهـج  و هرگونـه تصـّرف را بـه خواسـت خویـش در آن می نمـود. چنـان 

غه: 35/1 ]ص49[( گفته: »او برخاست در حالی که ]از شکمبارگی[ در پهلوهایش باد افکند 
ّ

البال

و میان سرگین افکندن و علف چریدن در آمد و شد بود. همراه وی خاندان پدرش ]= بنی امّیه[ 

نیز برخاسـتند و مال خداوند را چنان با اشـتیاق تمام خوردند که گویی شـتری گیاه تازه رسـیدۀ 

بهاری را می خـورد!«

او بـا بـذل و بخشـِش اموالـی صلـۀ رحـم نمـود کـه همـۀ مسـلمانان در آن هـا یکسـانند و هـر 

کسـی در جامعـۀ دینـی حّقـی معّیـن _ کـه از آِن سـائل و محـروم اسـت _ در آن دارد و در شـریعت 

حـق و قانـون اسـالم مقـّدس، جایـز نیسـت کـه هیـچ کـس از سـهم خویـش محـروم گـردد و بدون 

رضایـت وی، حّقـش بـه دیگری سـپرده شـود. از رسـول خـدا؟ص؟ در بارۀ غنیمت ها روایت شـده 

اسـت: »خمـس آن از آِن خداونـد؛ و چهارپنجـم از آِن سـپاهیان اسـت و هیـچ کـس را بـر دیگـری 

سـزاواری نیسـت. حّتـی تیـری کـه از پهلـوی خـود بیرون می کشـی، بیـش از بـرادر مسـلمانت در 

آن سهم نداری.« ]الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 324/6 و 336[

هـرگاه غنیمـت و امـوال عمومـی بـرای رسـول خدا؟ص؟ می رسـید، همان روز آن را تقسـیم 

می نمـود و بـه همسـرداران دو سـهم و بـه بی همسـران یک سـهم می داد.« )سـنن  ابـی داوود: 25/2 
]136/3[؛ مسند احمد: 29/6 ]45/7[؛ الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 346/6(
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کـه نیازمنـدی در  کـه مـردم هـر منطقـه، مـادام  سـّنت ثابـت در بـارۀ زکات  نیـز آن اسـت 

کـه  نیسـت  معنـا  بدیـن  زکات  کارگـزاری  سـزاوارترند.  بـدان  دیگـران  از  شـود،  یافـت  ایشـان 

گـردآورد و بـه پایتخـت خالفـت منتقـل سـازد؛ بلکـه به معنای گرفتـن از توانگران  کارگـزار آن را 

 و صـرف نمـودن بـرای فقیـران در جـای خویـش اسـت. در سـفارش رسـول خـدا؟ص؟ بـه معـاذ

گسـیل فرمـود تـا مـردم را بـه اسـالم و نمـاز دعـوت نمایـد _ آمـده  ی را بـه یمـن  کـه و گاه   _ آن 

اسـت: »هـرگاه ایـن را از تـو پذیرفتنـد، بـه آنـان بگـو: ›همانـا خداونـد زکات اموالتـان را بـر شـما 

بـه فقیرانتـان داده شـود.‹« )صحیـح بخـاری: 215/3  و  گرفتـه  توانگرانتـان  از  تـا  فرمـود  واجـب 

ـی: 146/6(
ّ
الُمحل و 709 و 728[؛  و 612 ]ص693  و 595  ابوُعَبیـد: ص580  األمـوال  ]505/2[؛ 

کـه رسـول خـدا او را بـه  کـرده اسـت: »معـاذ بـن جبـل از زمانـی  گـزارش  عمـرو بـن شـعیب 

کـه پیامبـر و ابوبکـر  گاه  گسـیل داشـت، همچنـان در َجَنـد ]= والیتـی از یمـن[ بـود تـا آن  یمـن 

کار بازگرداْند. معاذ یک سـوم زکات  درگذشـتند. سـپس نزد عمر آمد و او نیز معاذ را به همان 

کـرد ]و آن را ناپذیرفتنی دانسـت[ و گفت:  ی بـه ایـن کار اعتـراض  مـردم را نـزد عمـر فرسـتاد؛ و

گـردآوری یـا جزیـه بسـتانی؛ بلکـه فرسـتادمت تـا از توانگـراِن  کـه امـوال را  ›مـن تـو را نفرسـتادم 

مـردم بسـتانی و بـه فقیرانشـان بازگردانـی.‹ معـاذ گفت: ›مـن چیزی را برایت نفرسـتادم که در 

کسی را بیابم تا آن را از من بگیرد.‹ ... .« )األموال: ص596 ]ص710[( این جا 

در نامــۀ موالمــان امیرالمؤمنیــن بــه قثــم بــن عّبــاس در دورانــی کــه کارگــزار وی در مّکــه بــود، 

ــواران و  ــرای عیال ــو گردآیــد، بنگــر و آن را ب ــزد ت ــد ن ــه آن چــه از مــال خداون چنیــن آمــده اســت: »ب

گرســنگانی کــه پیرامــون تــو هســتند، مصــرف کــن و بــه گرفتــاران فقــر شــدید و صاحبــان حجــت 

عطــا کــن. هــر چــه از آن بازمانــد، نــزد مــا فرســت تــا میــان ]نیازمنــدان[ پیرامــون خــود تقســیم 

نماییــم.« )نهــج البالغــه: 128/2 ]ص457[(

ی آمـد و مالی از او  کـه در روزگار خالفتـش نزد و نیـز آن حضـرت؟ع؟ بـه عبـداهلل بـن زمعـه 

خواسـت، گفـت: »ایـن مـال نـه از آِن مـن اسـت و نـه تـو؛ بلکـه غنیمت مسـلمانان و دسـتاورد 

گـر تـو نیـز در نبـرد همراهشـان بـوده ای، همانند ایشـان سـهم  شمشـیرهای ایشـان اسـت. پـس ا
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البالغـه:  )نهـج  اسـت.«  خودشـان  دهان هـای  حـّق  تنهـا  ایشـان  دسـت چیدۀ  وگرنـه  می بـری؛ 

]ص353[(  461/1

نیـز در سـخنی از آن حضـرت؟ع؟ آمـده اسـت: »قـرآن بـر پیامبـر؟ص؟ فـرود آمـد ]و پایـان 

کـه آن را میـان  کـه مال هـا چهـار دسـته  بودنـد: امـوال شـخصی مسـلمانان  یافـت[ در حالـی 

کـرده؛ خمـس  کـه آن را بیـن سـزاوارانش بخـش  صاحبـان میراث هـا تقسـیم نمـوده؛ غنیمـت 

کـه آن را هـم بـه جای خود قرار داده اسـت.« به  کـه خـدا آن را در جـای خویـش نهـاده؛ و زکات 

کتاب )77/6( آوردیم، بنگرید. آن چه در همین 

ی آن را بـه هفـت قسـمت  روزی اموالـی از اصفهـان بـرای علـی امیرالمؤمنیـن رسـید. و

تقسـیم نمـود. یـک قـرص نـان بازماْنـد؛ آن را هفـت ]پـاره[1 نمـود و هـر پـاره از آن را بـر یکـی از 

کـه از آن سـهم ها  گـروه  آن هفـت قسـمت نهـاد. سـپس میـان مـردم قرعـه افکْنـد تـا نخسـتین 

برمـی دارد، مشـّخص شـود. ]الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 348/6[

بــود  عــرب  یکــی  خواســتند؛  مالــی  کمــک  او  از  و  آمدنــد  آن حضــرت؟ع؟  نــزد  زن  دو 

گنــدم و  کــدام، یــک پیمانــه ]بــزرگ[  و دیگــری غیــر عــرب و وابســتۀ وی. او دســتور داد تــا بــه هــر 

گفــت: »ای امیرالمؤمنیــن! مــن  گرفــت و رفــت. زن عــرب  40 درهــم دادنــد. زن غیــر عــرب آن را 

عــرب هســتم و او از وابســتگان؛ بــه مــن نیــز هماننــد وی می بخشــی؟« علــی؟ضر؟ بــه وی گفــت: 

کــردم و در آن هیــچ برتــری ای بــرای فرزنــدان اســماعیل بــر فرزنــدان  کتــاب خداونــد؟زع؟ نظــر  »در 

اسحاق نیافتم.« ]الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 349/6[

کـه در امـوال  کـه صحابـه رفتـار خلیفـۀ دوم را نمی پسـندیدند  بـه سـبب همـۀ این هـا بـود 

]عمومـی[، برخـی از مـردم را بـا امتیازهـای مـورد نظر خویـش بر دیگران برتری مـی داد؛ همچون 

دیگـران،  بـر  یـان  بدر دیگـر،  زنـان  بـر   _ مؤمنـان  _ مـادران  پیامبـر؟ص؟  همسـران  شـمردن  برتـر 

مهاجـران بـر انصـار، مجاهـدان بـر فرونشسـتگان از نبـرد؛ و البّتـه هیـچ یـک از ایشـان را از آن 

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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کـه  کـه مـال خواهـد، نـزد مـن آیـد؛  امـوال محـروم نمی نمـود1 و بـر فـراز منبرهـا می گفـت: »هـر 

کننـده سـاخته اسـت.« خداونـد مـرا انبـاردار و تقسـیم 

همـو بعـد از قـراءت آیـات مربـوط بـه امـوال، می گفـت: »بـه خـدا سـوگند! هیـچ یـک از 

مسـلمانان نیسـت کـه در ایـن مـال حّقـی نداشـته باشـد _ خـواه حّقش داده شـود و خـواه از آن 

گـردد _ حّتـی چوپانـی که در عدن شـتر می چراند.« )األمـوال: ص213 ]ص272-273[؛  بازداشـته 
الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 351/6[(

بـه  و همـو می گفـت: »از ]خانـدان و نزدیـکان[ رسـول خـدا؟ص؟ آغـاز می کنـم و سـپس 

نزدیک تـر و نزدیک تـر، بـه ترتیـب نزدیـک بـودن، می پـردازم.« پـس دیـوان امـوال را بـر همیـن پایه 

ترتیـب داد.

ی در عبـارت ابوُعَبیـد چنیـن اسـت: »همانـا رسـول خـدا پیشـوای مـا اسـت؛  سـخن و

یم.«  ی آغـاز می کنیـم و سـپس بـه ترتیـب نزدیک تـر بـودن، به ایشـان می پرداز پـس از خانـدان و
)األمـوال: ص224 ]ص286[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 364/6(

پیـش از همـۀ این هـا، سـّنت خداونـد در قـرآن حکیـم در بـارۀ امـوال اسـت؛ همچـون ایـن 
گفته هـای خـدای تعالـی: »و بدانیـد کـه هرچـه بـه چنـگ آریـد، پـس پنـج یـک آن بـرای خـدای و پیامبـر و 
خویشـاِن ]پیامبـر[ و یتیمـان و تهیدسـتان و در راه مانـدگان ]از خانـدان پیامبـر[ اسـت.« ]انفـال/41[؛ »همانـا 

زکات بـرای نیازمنـدان و درمانـدگان و کارکنـان بـر ]گردآورِی[ آن، و نواختـه دالن و در راِه آزادی بردگان و ]ادای 

دیـن[ بدهـکاران و در راه خـدا و در راْه مانـدگان اسـت؛ فریضـه ای اسـت از خـدای، و خـدا دانـا و بـا حکمـت 

اسـت.« ]توبه/60[؛ »و آن چه خدای از ]مال و زمیِن[ آن ها بهرۀ پیامبر خود گردانید شـما هیچ اسـبی و شـتری 

که خواهد چیره می گرداند، و خدا بر هر چیزی  که پیامبران خود را بر هر  بر آن نتاخته بودید ولیکن خداسـت 

توانا است. آن چه خدا از ]مال و زمیِن[ مردم آبادیها به پیامبرش بازگردانید از آِن خدا و پیامبر و خویشاوندان 

و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است.« ]حشر/6 و 7[

َبالُذری: ص453-466 ]ص435-447[؛  البلدان  ابوُعَبید: ص224-227 ]ص286-290[؛ فتوح  تألیف  1. األموال 
الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 349/6 و 350[؛ تاریخ عمر بن الخّطاب تألیف ابن جوزی: ص79-83 ]ص109-94[�
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ایـن اسـت سـّنت خـدا و پیامبـرش؛ اّمـا خلیفـه عثمـان آن چـه را در قـرآن عزیـز اسـت، از 

ک در بارۀ اموال دور و جدا افتاد و با سـیرۀ پیشـینیانش مخالفت  یاد ُبرد و از سـّنت پیامبر پا

برتـری بخشـید؛  را  فرومایـۀ خویـش  فرزنـدان خانـدان  و  انصـاف دور شـد  و  از عـدل  و  نمـود 

یگـری ]و بیهودگی[  همـان میوه هـای درخـت لعنـت شـده در کتـاب خـدا، مردان تباهـی و باز

گرفتـه تـا لعنـت شـده و »بسـیار سـوگند خورنـدۀ خـوار،  و باده گسـاری و بـدکاری، از فاسـق 

کمـک کار ]دیـن[ 2 و بـزرگان  ی آنـان را بـر صحابـۀ  عیب جـوی روان در پـی سـخن چینی«1. و

بـه هـر یـک از خویشـانش خـروار خـروار سـیم  از امـوال مسـلمانان   صالـح اّمـت برتـری داد و 

کـه باشـد _ خـواه نزدیکان  و زر، بی انـدازه و پیمانـه، می بخشـید و آنـان را بـر هـر کـس دیگـر، هـر 

کـه او را به  ید  رسـول خـدا؟ص؟ و خـواه دیگـران _ ترجیـح مـی داد. هیـچ کس نیـز جرأت نمی ورز

ی را بـا انجـام دهنـدگان ایـن دو  معـروف امـر کنـد و از منکـر بـازدارد؛ زیـرا رفتـار تنـد و درشـت و

ق ُعَمـری3 را همـراه ضربـۀ 
ّ

قی سـخت تر از شـال
ّ

وظیفـه می دیـد و اهانـت و تبعیـد و زدن بـا شـال
یانه و چوبدسـت می نگریسـت.4 تاز

یم: کنون بخشی از سیرۀ خلیفه در بارۀ اموال را می آور ا

31. بخشش های خلیفه به َحَکم بن ابی العاص

عثمـان زکات قضاعـه را بـه عمویـش َحَکـم بـن ابی العـاص _ آن رانـده شـدۀ پیامبـر _ 

کـه او بـه مدینـه  ی را بـه خـود مقـّرب سـاخت و نزدیـک نمـود. روزی  کـه و بخشـید؛ پـس از آن 

گوار او  درآمـد، جامـه ای پـاره و کهنـه بـر تـن داشـت و بـزی را از پیـش می رانـد و مردم به وضـع نا

و همراهانـش می نگریسـتند. اّمـا چـون به سـرای خالفت درون گشـت و بیرون شـد، جامه ای 

یخ یعقوبی: 41/2 ]164/2[( ابریشمین با طیلسان بر دوش داشت. )تار

1. اشاره دارد به: قلم/10 و 11.)م.(

که احتماال »اعضاد« است. ترجمه بر این اساس صورت پذیرفت. )ن.( 2. در متن »اعضاء« آمده 

3. بنگرید به: محاضرات األوائل سکتواری: ص169

4. گفتار در بارۀ آن، اندکی بعد خواهد آمد.

)341(
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َبالُذری )أنسـاب األشـراف: 28/5( به روایت از ابن عّباس آورده اسـت: »از جمله چیزهایی 

که َحَکم بن ابی العاص  کردند، این بود  ی اعتراض  که مردم بر عثمان زشـت شـمردند و به و

را بـر زکات قضاعـه1 کارگـزار نمـود؛ زکاتـی که به 300000 درهم می رسـید. چـون َحَکم این اموال 

ی این مال را به او بخشـید.« را نزد عثمان آورد، و

ابن ُقَتیبـه و ابن   عبدَرّبـه و ذهبـی گفته انـد: »از مایه هـای ایـراد گرفتـن مردم بـر عثمان این 

ی را پنـاه نداده بودند، پناه داد  بـود کـه حکـم، آن رانـده شـدۀ پیامبـر؟ص؟ که ابوبکر و عمر هم و

و 100000 درهم به او بخشـید.«2 

از عبدالّرحمـان بـن َیسـار نقـل شـده اسـت: »کارگـزار زکات مسـلمانان در بـازار مدینـه را 

گفـت: ›ایـن امـوال را بـه َحَکـم  کـه شـبانگاهان امـوال را نـزد عثمـان آورد. پـس عثمـان  دیـدم 

بـن ابی العـاص بـده!‹ _ عثمـان چـون جایـزه ای بـه یکـی از افـراد خاندانـش می بخشـید، آن را 

از بیـت المـال بـه صـورت پرداخـت الزم و طبـق دسـتور، تعیین می نمود _ کارگـزار از پرداختن 

ی  گر فراهم شـد، بعـدًا می دهم.‹ پـس عثمان بر و کـرد و گفـت: ›ا آن مـال بـه حکـم خـودداری 

کـه تـو خزانـه دار مـا هسـتی. چـون بـه تـو مالـی دادیـم  گفـت: ›جـز ایـن نیسـت  یـد و  اصـرار ورز

]کـه در خزانـه بگـذاری[، بپذیـر و چـون ندادیـم ]و آن را بـه حکـم بخشـیدیم[، زبـان درکـش ]و 

فضولـی نکـن[!‹ گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! دروغ گفتـی. مـن خزانـه دار تـو و خاندانـت نیسـتم؛ 

کـه  گاه  کلیدهـای خزانـه را آورد و آن  بلکـه فقـط خزانـه دار مسـلمانانم.‹ سـپس روز جمعـه 

ی  کـه مـن خزانـه دار و گفـت: ›ای مـردم! عثمـان اّدعـا دارد  عثمـان بـه خطبـه مشـغول بـود، 

کلیدهـای بیـت المـال شـما  و خویشـانش هسـتم؛ اّمـا مـن فقـط خزانـه دار مسـلمانانم. ایـن 

یـخ الیعقوبـی:  یـد بـن ثابـت سـپرد.« )تار اسـت.‹ سـپس آن را افکنـد و عثمـان آن را گرفـت و بـه ز
)]168/2[  145/2

1. وی جّد قبیله ای در یمن بوده است.

]مـج2/  212/2( الراغـب  محاضـرات  ]103/4[(؛   261/2( الفریـد  العقـد  ]ص194[(؛  )ص84  ابن قتیبـه  المعـارف   .2
یـخ اإلسـالم: ص365 و 366( از ذهبـی )تار نقـل  بـه  یافعـی )85/1(  الجنـان  مـرآة  ج476/4[(؛ 
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ید بن ارقم و عبداهلل بن  که خواهد آمد، همانند این ماجرا برای ز گوید: چنان  امینی 

کارگزاران زکات نیز رخ داده باشد. و خدا دانا است. گزارش شده؛ و شاید برای دیگر  مسعود 

َحَکم؛ و چه دانی چیست َحَکم!

گوسـفندان را اختـه می کـرد. )حیـاة الحیـوان  کار َحَکـم بـن ابی العـاص اخته گـری بـود و 

کـه ]در دشـمنی[ بـا  دمیـری: 194/1 ]276/1[( یکـی از همسـایگان رسـول خـدا؟ص؟ در مّکـه بـود 

آن حضـرت؟ص؟ سرسـختی بـه خـرج می دادنـد و در آزارش سـخت می کوشـیدند، همچـون 

]المعجـم  َطَبرانـی  اسـت.  آورده   )]57/2[  25/2 الّنبوّیـه:  )الّسـیرة  ابن هشـام  کـه  چنـان  ابولهـب؛ 

الکبیـر: 214/3[ از حدیـث عبدالّرحمـان بـن ابی بکـر آورده که َحَکم نزد پیامبر؟ص؟ می نشسـت 

ی سـخن می گفـت، چشـم می پرانیـد. پـس نـگاه پیامبـر؟ص؟ بـه او افتـاد و فرمـود: »در  و چـون و

همین حال بمان!« و او تا هنگام مرگ دچار پرش چشم ماند.

گذشــت و او بــا اشــارۀ  در عبــارت ماِلــک بــن دینــار آمــده اســت: »پیامبــر؟ص؟ بــر َحَکــم 

گرداْنــد و او را دیــد و فرمــود:  ی  گرفــت. پیامبــر رو انگشــتش رســول خــدا؟ص؟ را بــه اســتهزا 

ی در همــان جــا دچــار لــرزه و رعشــه شــد.«  گــردان!‹ پــس و ›بارخدایــا؛ او را دچــار لــرزش 

گشــت.«  کــه یــک مــاه بی هــوش افتــاده بــود، دچــار لــرزش  بــی افــزوده اســت: »پــس از آن 
َ
َحل

ــری: 305/2 ]57/4- 58[؛  ــق زَمْخَش ــه: 337/1 ]317/1[؛ الفائ ــیرة الحلبّی ــه: 345/1 و 346؛ الّس )اإلصاب

تــاج العــروس: 35/6(

کم ]المسـتدرک علی الّصحیحین: 678/3[  این روایت را از طریق های حافظان َطَبرانی و حا

و بیهقی ]دالئل الّنبّوه: 239/6 و 240[ یاد کردیم و صّحتش را در همین کتاب )260/1( بیان نمودیم.

جاهلّیت  روزگار  در  ابی العاص  بن  »َحَکم  گوید:   )27/5 األشراف:  )أنساب  َبالُذری 

آزار می داد.  روزگار اسالم  را در در  او  از همۀ همسایگانش  و بیش  بود  همسایۀ رسول خدا؟ص؟ 

پس از فتح مّکه به مدینه آمد و مردم دینداری اش را به دیدۀ تحقیر می نگریستند. وی فراپشت 

درمی آورد  را  وی  ادای  و  می زد  چشمک  او  به  مسخرگی  با  و  می نمود  عبور  خدا؟ص؟   رسول 
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و بینی و دهانش را می لرزاند. چون پیامبر نماز می گزارد، وی پشت سر او می ایستاد و با اشارۀ 

انگشتانش به استهزاگری می پرداخت. پس به همان حال لرزش باقی ماند و عقلش تباه شد. 

را  او  پیامبر  کشید.  بر وی سرک  َحَکم  بود،  زنانش  از  اتاق یکی  که رسول خدا؟ص؟ در  روز  یک 

شناخت و با نیزه ای کوتاه به سویش رفت و فرمود: ›چه کسی مرا در کیفر دادن این چلپاسۀ پست 

کن باشند!‹  ملعون معذور می  دارد؟ !‹ سپس فرمود: ›نباید او و فرزندانش در یک شهر با من سا

پس همۀ آنان را به طائف تبعید نمود. چون رسول خدا؟ص؟ وفات فرمود، عثمان در بارۀ اینان با 

ابوبکر سخن گفت و خواست تا بازشان گرداند. ابوبکر سر باززد و گفت: ›من رانده شدگان رسول 

خدا؟ص؟ را پناه ندهم.‹ سپس چون عمر به خالفت رسید، عثمان در بارۀ آنان با وی سخن گفت 

گشت، ایشان را به مدینه درآورد و  که خود وی خلیفه  گاه  و او نیز همان پاسخ ابوبکر را داد. آن 

گفته و بازگشتشان را از وی خواسته بودم. او به من  گفت: ›من در بارۀ اینان با رسول خدا سخن 

کار رحلت نمود.‹ پس مسلمانان در بارۀ درون  وعده فرمود که ایشان را اجازه دهد؛ و پیش از این 

ساختن ایشان به مدینه، به عثمان اعتراض کردند و ایراد گرفتند.

گویـد: ›َحَکـم بـن ابی العـاص در روزگار خالفـت عثمـان، در مدینـه درگذشـت   واقـدی 

گورش خیمه ای آراست.‹ گزارد و بر  ی نماز  و عثمان بر و

ب نقــل شــده اســت: ›عثمــان در خطبــۀ خویــش بــه مــردم فرمــان  از ســعید بــن  ُمَســِیّ

ــراوان شــده اند؛ چنــدان  ــران در خانه هــای شــما ف گفت:“کبوت ــد؛ و  ــران را ســر ببرن کبوت ــا  داد ت

مــردم  اســت.”  خــورده  مــا  خــود  بــه  ســنگ ها  از  برخــی  و  شــده  بســیار  ســنگ پرانی  کــه 

کبوتــران ]پناهنــده بــه حــرم پیامبــر[ را ببریــم؛ اّمــا رانــده  کــه ســر  گفتند:“عثمــان فرمــان می دهــد 

شــدگان رســول خــدا؟ص؟ را پنــاه داده اســت!”‹«

کـرده و دو بیـت از َحّسـان بـن ثابـت  کوتاه تـر یـاد  همـو )همـان: 125/5( ایـن را بـا عبارتـی 

کـه در عبـارت ابوعمـر ]اإلسـتیعاب[  در بـارۀ عبدالّرحمـان بـن َحَکـم ]بـن ابی العـاص[ آورده 

گفته اسـت: »َحَکم سـخنان ]سـّری[ رسـول خدا را فاش می نمود؛ پس پیامبر  خواهد آمد1؛ و 

ف به نقل از اإلستیعاب خواهد آورد، از عبدالّرحمان بن حّسان بن ثابت است.)م.(
ّ
که جناب مؤل 1. البّته دو بیتی 

)344(

244/8

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 376



ی  کـرد. عثماِن ازرق و حـارث و دیگر فرزندانش نیز همراه و او را لعـن نمـود و بـه طائـف تبعیـد 

کن  کـه مـن سـا ایـن شـهر  او در  نبایـد  فرمـود: ›دیگـر  ایـن حـال، رسـول خـدا؟ص؟  بودنـد. در 

گرداْنـد  کـه عثمـان بازشـان  گاه   هسـتم، باشـد!‹ پـس آنـان همچنـان رانـده شـده بودنـد تـا آن 

و این از جملۀ اعتراض های مردم به او بود.«

در الّسـیرة الحلبّیـه )337/1 ]317/1[( آمـده اسـت: »َحَکـم از پشـت دِر خانـۀ رسـول خـدا در 

کوتـاه _ و برخـی  کشـید. رسـول خـدا؟ص؟ بـا نیـزه ای  کـه نـزد یکـی از زنانـش بـود، سـرک  مدینـه 

کیفر  کسـی مرا در  ی بیرون شـد و فرمود: ›چه  گفته اند: با شـاخکی تیز _ در دسـت به سـوی و

گـر بـدو دسـت می یافتـم، چشـمش را  دادن ایـن چلپاسـۀ پسـت ملعـون، معـذور مـی دارد؟! ا

کوتاه تـر  کاسـه بیـرون مـی آوردم!‹ سـپس او و فرزندانـش را لعـن نمـود.« همیـن را بـا عبارتـی  از 

کـرده اسـت. ْسـد الغابـه: 34/2 ]37/2 و 38[( یـاد 
ُ
ابن اثیـر )أ

ی  گویـد: »رسـول خـدا؟ص؟ َحَکـم را از مدینـه بیـرون رانـد؛ پـس و ابوعمـر در اإلسـتیعاب 

ـت تبعیـد شـدنش از جانـب رسـول خـدا؟ص؟ 
ّ
همـراه پسـرش مـروان بـه طائـف رفـت. در عل

ید و درجایی پنهان می شـد و سـخنان  ی حیلـه می ورز کـه و اختـالف اسـت. برخـی گفته انـد 

کافـران و منافقـان را  سـّری رسـول خـدا؟ص؟ بـا صحابـۀ بزرگـش در بـارۀ مشـرکان قریـش و دیگـر 

ی برمـال شـد. نیـز راه رفتـن  کار و کـه ایـن  گاه  دزدانـه می شـنید و نـزد آنـان افشـا می نمـود؛ تـا آن 

کارهـای دیگـر هـم می کـرد  و برخـی دیگـر از حـرکات پیامبـر را بـه اسـتهزا تقلیـد می نمـود؛ و 

گام  کـه پیامبـر؟ص؟ بـا تمایـل بـه راسـت و چـپ،  گفته انـد  کـه بیانشـان را خـوش نمـی دارم. 

ی  بـه او رو کارش را بـه تمسـخر تقلیـد می کـرد. روزی پیامبـر؟ص؟  برمی داشـت و َحَکـم ایـن 

کـه چنیـن می کنـد؛ پـس فرمـود: ›در همیـن حـال بمـان!‹ پـس َحَکـم از آن روز  نمـود و دیـد 

دچـار لـرزش و رعشـه گشـت. عبدالّرحمـان بـن َحّسـان بـن ثابـت ایـن را بـر َحَکم عیـب گرفته 

و در هجـو عبدالّرحمـان بـن َحَکـم سـروده اسـت:
گر چنین کنی، رعشه  یافته ای  همانا لعنت شده، پدر تو است. پس استخوانش را دور افکن؛ که ا

دیوانه را دور افکنده ای.
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کارهــای  کاِر بــا تقــوا، شــب می کنــد و در تمــام روز، بــا درونــی انباشــته از  روز را بــا درونــی تهــی از 

ْســد الغابــه: 34/2 
ُ
پلیــد، بــه ســر می َبــرد.« )اإلســتیعاب: 118/1 ]قســمت اّول/359- 360[؛ أ

]37/2 و 38[(

ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 119/1 ]قسـمت اّول/360[( از طریـق عبـداهلل بـن عمـرو بـن العاصـی بـا 

بـر شـما  کنـون مـردی ملعـون  ا فرمـود: ›هـم  کـرده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟  روایـت  ذکـر سـند 

درمی آیـد.‹ مـن پیش تـر ]پـدرم[ عمـرو را وانهاده بودم که جامه بر تن کند و نزد رسـول خدا؟ص؟ 

بـن  َحَکـم  سـپس  درآیـد.  کـه  باشـد  کسـی  نخسـتین  او  کـه  داشـتم  بیـم  همـواره  پـس  آیـد؛ 

ابی العاص درآمد.«

کـه  ابن َحَجـر )تطهیـر الجنـان ]ص63[( _ در حاشـیۀ الّصواعـق المحرقـه )ص144( _ بـا سـندی 

کـرده  بـن عمـر؟ضر؟ روایـت  از عبـداهلل  یانـش، روایتگـران حدیـث صحیـح هسـتند،  همـۀ راو

دّقـت  بـا  مـن  درآیـد.‹  شـما  بـر  ملعـون  مـردی  کنـون  ا ›هـم  فرمـود:  خـدا؟ص؟  »رسـول  اسـت: 

می نگریسـتم کـه چـه کـس درون آیـد و بیـرون شـود؛ تـا آن که فـالن کس درون آمـد.« و مقصود 

کرده است. ]مسند احمد: 347/2[ که روایت احمد بدان تصریح  ی َحَکم است؛ چنان  و

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 481/4 ]528/4[(   َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 126/5(؛ حا

 )]317/1[ الحلبّیـه )337/1  الّسـیرة  در  کـه  _ چنـان  واقـدی  و  _ ؛  آن  _ ضمـن صحیـح شـمردن 

آمـده _ بـا ذکـر سـند از عمـرو بـن ُمـّره روایـت نموده انـد: »َحَکـم از رسـول خـدا؟ص؟ اجـازۀ ورود 

ی و همۀ نسـل  خواسـت. پیامبـر صدایـش را شـناخت و فرمـود: ›بـه او اجازه دهید؛ که خدا و

کـه البّتـه اندکنـد. آنـان نیرنـگ زن و فریبکارنـد؛ دنیـا بـه ایشـان  او را لعنـت کنـد، مگـر مؤمنـان 
داده شـود و در آخـرت بهـره ای ندارنـد.‹«1

در عبارت ابن َحَجر )تطهیر الجنان ]ص64[( _ در حاشـیۀ الصواعق المحرقه )ص147( _ آمده 

کرده انـد: دمیـری )حیـاة الحیـوان: 299/2 ]422/2[(؛ ابن حجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص108  یـاد  از آن  کسـان  1. ایـن 
کنز العّمال )90/6 ]357/11[( آمده _ به نقل از ابویعلی و َطَبرانی  که در  ]ص181[(؛ سیوطی در جمع الجوامع _ چنان 

یـخ مدینـة دمشـق: 191/24[� کر ]مختصـر تار کـم و بیهقـی و ابن عسـا و حا
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اسـت: »بـه او اجـازۀ ورود دهیـد؛ کـه لعنـت خداونـد و فرشـتگان و همـۀ مـردم بر وی و همۀ نسـل 

کـه در دنیـا شـرافت ]و مقـام[ می یابنـد و درآخـرت پسـت می گردنـد و صاحبـان نیرنـگ و  او بـاد 

فریبند، مگر شایستگانشـان کـه البّته اندکند.«

شـمردن  صحیـح  ضمـن   _  )]529-528/4[  481/4 الّصحیحیـن:  علـی  )المسـتدرک  کـم  حا

کـرده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ َحَکـم و فرزندانـش  ایـن خبـر _ از طریـق عبـداهلل بـن زبیـر روایـت 

را لعـن نمـود.«

از طریـق عبـداهلل  اإلفـراد  در  داَرُقْطنـی  و  کر  ابن عسـا و  الکبیـر: 336/12[  ]المعجـم  َطَبرانـی 

کـردم. پـس  بـن عمـر آورده انـد: »بـرای رفتـن نـزد رسـول خـدا؟ص؟ زودتـر ]از وقـت نمـاز[ اقـدام 

تـا  نزدیـک شـد  قـدر  آن  او  ›نزدیـک شـو!‹  فرمـود:  ی  بـه و رسـول خـدا؟ص؟  و  آمـد  ابوالحسـن 

گاه سـرش  کـه پیامبـر؟ص؟ بـا او نجـوا می نمـود، نـا گوشـش را نـزد دهـان پیامبـر بـرد و در حالـی 

علـی  بـه  پیامبـر  گاه،  آن  زد.  پـس  شمشـیرش  بـا  را  در  و  آورد  بـاال  نگـران  فـردی  همچـون  را 

کـه شـیرش را می دوشـد،  گوسـفندی را بـه سـوی کسـی  کـه  فرمـود: ›بـرو و او را بکشـان، چنـان 

کـه اللـه ای  گوشـش را  کـه  می کشـانند!‹ علـی رفـت و َحَکـم بـن ابی العـاص را آورد، حـال آن 

یختـه داشـت، گرفتـه بـود تـا او را در برابـر پیامبـر؟ص؟ ایسـتانید. پیامبـر خـدا ؟ص؟ او را سـه بار  آو

گروهـی از  کـه  گاه  گوشـه ای نـگاه دار!‹ و چنیـن شـد تـا آن  لعـن نمـود و سـپس فرمـود: ›او را در 

ی را فراخوانـد و  مهاجـران و انصـار ]بـرای وسـاطت[ نـزد رسـول خـدا؟ص؟ رفتنـد. پـس پیامبـر و

نفریـن و لعـن نمـود و فرمـود: ›هرآینـه او بـا کتـاب خـدا و سـّنت پیامبـرش مخالفت مـی ورزد و 

ی فتنه هـا برخیـزد کـه دودش بـه آسـمان رسـد.‹ برخـی از آنـان گفتند:  کـه از نسـل و زود اسـت 

کـه از نسـلش چنیـن برآیـد.‹ فرمـود: ›آری؛ برآیـد و  کوچک تـر و فرومایه تـر از ایـن اسـت  ی  ›و

ی خواهیـد بـود.‹« )کنـز العّمـال: 39/6 و 90 ]165/11 و 359[( در آن روز برخـی از شـما هـواداران و

ابن عسـاکر ]مختصـر تاریـخ مدینـة دمشـق: 191/24[ از طریـق عبـداهلل بـن زبیر روایت نمـوده که بر 

246/8منبـر گفـت: »سـوگند بـه ایـن خانه و شـهر حـرام! هرآینه َحَکم بـن ابی العاص و فرزندانـش بر زبان 
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محّمـد؟ص؟ لعنـت شـده اند.« در عبارتـی آمـده کـه وی در حـال طـواف کعبـه گفـت: »سـوگند بـه 

این بنیان! رسول خدا؟ص؟ َحَکم و فرزندانش را لعن فرمود.« )کنز العّمال: 90/6 ]357/11[(

کر از طریـق محّمـد بـن  َکْعـب ُقَرظی روایت کرده اسـت: »رسـول خـدا؟ص؟ َحَکم  ابن عسـا

که اندکند.« و فرزندانش را لعن فرمود، مگر شایستگان را 

یه و عبد بن حمید و نسائی ]الّسنن الکبرٰی: 458/6[ و ابن  ُمنذر  ابن ابی حاِتم و ابن  َمْرَدَو

کرده اند: »در مسجد بودم  کم _ ضمن صحیح شمردن خبر _ از عبداهلل با ذکر سند روایت  و حا

به  یزید  را در مورد  امیرالمؤمنین معاویه  تعالی  گفت: ›همانا خدای  و  که مروان خطبه خواند 

که او را جانشین خویش ساخت و ابوبکر و عمر نیز برای خود جانشین  رأیی نیکو رهنمون نمود 

نهادند.‹ عبدالّرحمان بن ابی بکر گفت: ›آیا نظام هراکلیوس است؟ به خدا سوگند! ابوبکر؟ضر؟ 

خالفت را در هیچ یک از فرزندان و خاندانش قرار نداد؛ اّما معاویه تنها برای مهرورزی و تکریم 

که ]به فرمودۀ قرآن[ به پدر  فرزندش او را خلیفه ساخت.‹ مروان گفت: ›آیا تو همان کس نیستی 

که  گفت:“اف بر شما”؟‹ عبدالّرحمان پاسخ داد: ›آیا تو فرزند همان ملعونی نیستی  و مادرش 

 رسول خدا پدرت را لعن نمود؟‹ عایشه این را شنید و گفت: ›ای مروان! تو به عبدالّرحمان چنین 

و چنان گفته ای؟ دروغ بر زبان رانده ای. به خدا سوگند! این آیه در بارۀ او نازل نشده؛ بلکه آن آیه 

]در بارۀ اف گفتن بر پدر و مادر[ در شأن فالنی فرزند فالنی نازل گشت.‹«

گرفت،  یه برای فرزندش بیعت  که چون معاو یاد آمده  در عبارت دیگر از محّمد بن ز

کلیوس  هرا »سّنت  گفت:  عبدالّرحمان  است.«  عمر  و  ابوبکر  سّنت  »این  گفت:   مروان 

ی فرمود: ›و آنکه به  و قیصر است.« مروان گفت: »این همان کسی است که خداوند در بارۀ و

گفت: ُاّف بر شما.‹ ]احقاف/17[« این خبر  که او را به ایمان به آخرت می خواندند[  پدر و مادرش ]آنگاه 

گفته؛ به خدا سوگند! عبدالّرحمان  گفته؛ مروان دروغ  گفت: »مروان دروغ  به عایشه رسید و 

اّما رسول  کنم.  یاد  او است،  آیه در شأن  این  که  را  کسی  نام  گر خواهم،  ا کس نیست.  آن 

که مروان در صلب او بود؛ پس مروان پاره  ای از لعنت  گاه لعن فرمود  خدا؟ص؟ پدر مروان را آن 

)347(

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 380



که پدرت را لعن فرمود، تو  گاه  خدا است.« عبارت دیگر چنین است: »اّما رسول خدا آن 

گونه آمده  ی بودی؛ پس تو پاره ای از لعنت خدا هستی.« در عبارت الفائق این  در صلب و

است: »پس تو عصارۀ ]چرکین[ لعنت خدا و رسولش هستی.«

القـرآن  ألحـکام  الجامـع  ]528/4[؛   481/4 کـم:  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  بـه:  بنگریـد 
زَمْخَشـری: 325/2 ]102/4[؛  الفائـق  زَمْخَشـری: 99/3 ]304/4[؛  الکّشـاف  ُقْرُطبـی: 197/16 ]131/16[؛ 

 34/2 ابن اثیـر:  تألیـف  الغابـه  ْسـد 
ُ
أ ]23/28[؛   491/7 رازی:  الکبیـر  الّتفسـیر  159/4؛  ابن کثیـر:  تفسـیر 

]38/2[؛ الّنهایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر تألیـف ابن اثیـر: 23/3 ]454/3[؛ شـرح نهـج البالغـه تألیـف 

ابن ابی الحدیـد: 55/2 ]150/6[؛ غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان نیشـابوری ]121/6[ _ در حاشـیۀ جامـع 

 البیـان طبـری: 13/26 _ ؛ اإلجابـه تألیـف زرکشـی: ص141 ]ص129-130[؛ تفسـیر الَنَسـفی ]144-143/4[

إرشـاد  ]ص181[؛  ص108  ابن َحَجـر:  تألیـف  المحرقـه  الصواعـق  _ ؛   132/4 الخـازن:  تفسـیر  حاشـیۀ  در   _

الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری َقْسـَطالنی: 325/7 ]69/11[؛ لسـان العـرب: 73/9 ]279/10[؛ الـّدّر 

المنثـور: 41/6 ]444/7[؛ حیـاة الحیـوان دمیـری: 399/2 ]422/2[؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 337/1 ]317/1[؛ 

الّنبوّیـه  الّسـیرة  20/26؛  آلوسـی:  المعانـی  روح  20/5 ]21/5[؛  شـوکانی:  القدیـر  فتـح  69/5؛  العـروس:  تـاج 

ینی َدْحالن ]117/1[ _ در حاشیۀ الّسیرة الحلبّیه: 245/1 _ � تألیف َز

درخور توّجه

گـر نگوییـم: در همـۀ آن هـا _ با همین عبـارت که یاد  ایـن حدیـث در بیشـینۀ مأخذهـا _ ا

شـد، آمـده؛ اّمـا بخـاری آن را در ذیـل آیـۀ مربوط در سـورۀ احقاف، در کتاب تفسـیر از الّصحیح 

کـه  کـه لعـن مـروان و پـدرش را از آن انداختـه و خوشـایندش نبـوده  گونـه آورده  ]1827/4[ ایـن 

کـرده،  سـخن عبدالّرحمـان را بیـاورد. شـیوه و عـادت بخـاری در بسـیاری از آن چـه روایـت 

ی: همیـن اسـت. و اّمـا عبـارت و

یـه یـاد  یـه در حجـاز بـود. پـس بـه خطبـه برخاسـت و از یزیـد بـن معاو کارگـزار معاو مـروان 

ی بیعـت شـود. عبدالّرحمـان بن ابی بکـر به او چیزی گفـت و مروان  کـرد تـا پـس از پـدرش بـا و

کنیـد!« عبدالّرحمـان بـه خانـۀ عایشـه درون شـد و نتوانسـتند ]بـر  دسـتور داد: »او را دسـتگیر 
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ی همـان کـس اسـت کـه خداونـد ایـن آیه را در بـارۀ او نازل  او[1 دسـت یابنـد. مـروان گفـت: »و

کـه او را بـه ایمـان بـه آخـرت می خواندنـد[ گفـت: ُاّف بـر شـما آیا به  فرمـود: ›و آنکـه بـه پـدر و مـادرش ]آنـگاه 

مـن وعـده می دهیـد.‹ ]احقـاف/17[« عایشـه از پشـت پـرده گفـت: »خداونـد در بـارۀ مـا چیـزی از 

قرآن نازل نفرمود، مگر معذور بودن مرا2�«

کـه آن چـه اینـان بـه امیرالمؤمنیـن و ابن عّبـاس نسـبت  _ ایـن حدیـث نشـان می دهـد 

کـه آیـۀ »و بـرای مـن در فرزندانـم شایسـتگی پدیـد آور.« ]احقـاف/15[ در شـأن  داده انـد، دروغ اسـت 

گذشـت. _ کتـاب )326/7(  کـه بـه تفصیـل در همیـن  گشـته؛ چنـان  ابوبکـر نـازل 

گمراهـی فرامی خوانـد و از اسـالم بازمی داشـت.  افـزون بـر ایـن همـه، َحَکـم مـردم را بـه 

ی در بـارۀ سـن و سـالش پرسـید و حویطـب  روزی حویطـب بـا مـروان دیـدار نمـود و مـروان از و

کـه نوسـاالن از تـو  گفـت: »ای پیرمـرد! آن قـدر دیـر اسـالم آوردی  پاسـخش داد. مـروان بـه او 

گرفتنـد!« حویطـب گفـت: »یاری از خدا اسـت. به خدا سـوگند! بارهـا تصمیم گرفتم  پیشـی 

کـه اسـالم بیـاورم؛ اّمـا هـر بـار پـدرت مـرا از ایـن کار بازمی داشـت و می گفت: ›شـرافتت را فرود 

مـی آوری و بـرای دینـی نوپدیـد، دیـن پدرانـت را رهـا می کنـی و دنبالـه رو می شـوی؟‹« مـروان 

گشـت. )البدایـة و الّنهایـه: 70/8 ]76/8[(� گفتـۀ خـود پشـیمان  یـد و از  سـکوت ورز

َحَکم در قرآن

یـه از ابوعثمـان َنْهـدی روایـت نمـوده اسـت: »چـون مـردم بـا یزیـد بیعـت کردند،  ابن  َمْرَدَو

مـروان گفـت: ›ایـن سـّنت ابوبکـر و عمـر اسـت.‹ ... _ تـا پایـان حدیِث یاد شـده _ پس عایشـه 

گفـت: ›آن آیـه در بـارۀ عبدالّرحمـان نـازل نگشـته؛ اّمـا ایـن آیـه در بـارۀ پـدر تـو  ایـن را شـنید و 

نـازل شـده اسـت:“و هـر بسـیار سـوگند خورنـدۀ خـوار و بی ارزشـی را فرمان مبـر؛ ]همان[ عیبجـو، بدگوی، 

رونـدۀ به سـخن چینـی.” ]قلـم/10 و 11[‹«

کلمه در اصل مأخذ نیست.)غ.( 1. این دو 

2. مقصودش بی گناهی اش در ماجرای »افک« است. )ن.(
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بنگرید به: الّدّر المنثور: 41/6 و 251 ]444/7؛ 246/8[؛ الّسـیرة الحلبّیه: 337/1 ]317/1[؛ فتح 
َدْحـالن  ینـی  َز تألیـف  الّنبوّیـه  الّسـیرة  28/29؛  آلوسـی:  المعانـی  روح  ]270/5[؛   263/5 شـوکانی:  القدیـر 

]117/1[ _ در حاشیۀ الّسیرة الحلبّیه: 245/1 _ .

گفـت: »از رسـول خـدا؟ص؟  کـه بـه مـروان  کـرده  یـه از عایشـه بـا ذکـر سـند روایـت  ابن  َمْرَدَو

کـه بـه پـدر و جـّدت، ابوالعـاص بـن امّیـه، فرمـود: ›شـما همـان درخـِت لعنـت شـده  شـنیدم 

در قـرآن هسـتید.‹«

بـی 
َ
َحل 310[(؛  و   309/5[  191/4 المنثـور:  )الـّدّر  سـیوطی  کرده انـد:  یـاد  کسـان  ایـن  را  آن 

)الّسـیرة الحلبّیـه: 337/1 ]317/1[(؛ شـوکانی )فتـح القدیـر: 231/3 ]240/3[(؛ آلوسـی )روح المعانـی: 

107/15(. عبـارت ُقْرُطبـی )الجامـع ألحـکام القـرآن: 286/10 ]185/10[( چنیـن اسـت: »عایشـه بـه 

کـه تـو در صلبـش بودی، لعن فرمود. پـس تو پاره ای از  مـروان گفـت: ›خداونـد پـدرت را آن گاه 

گفـت: »و همـان درخـِت لعنـت شـده در قـرآن.« لعنـت خدایـی.‹« وسـپس 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمود: »در خـواب دیدم  ابن ابی حاِتـم از َیْعلـی بـن ُمـّره روایـت نمـوده 

کـه بنی امّیـه بـر منبرهـای زمیـن جـای دارنـد. بـه زودی آنـان بـر شـما حکومـت خواهنـد یافـت 

ک  و آنـان را صاحـب قدرتانـی بـد خواهیـد یافـت.« پـس رسـول خـدا از ایـن خـواب اندوهنـا

کـه بـه تـو نمودیـم و آن درخـت نفریـن شـده در  گشـت و خداونـد چنیـن نـازل فرمـود: »و آن خوابـی را 

قـرآن را جـز بـرای آزمایـش مـردم قـرار ندادیـم و می ترسانیمشـان؛ ولی آنان را جز سرکشـی بـزرگ نمی افزاید.« 

]اسراء/60[

کـرده اسـت: »صبحگاهـان رسـول  یـه بـا ذکـر سـند از حسـین بـن علـی روایـت  ابن  َمْرَدَو

گفتنـد: ›ای رسـول خـدا! تـو را چـه شـده اسـت؟‹ فرمـود: ›در  خـدا؟ص؟ اندوهگیـن بـود. بـه او 

گویـا بنی امّیه منبر مرا دسـت به دسـت می کنند.‹ گفتند: ›ای رسـول خدا!  کـه  خـواب دیـدم 

کـه بـه کامشـان خواهد شـد.‹ پـس خداوند  کـه مقصـود از آن، دنیـا اسـت  اندوهگیـن مبـاش؛ 

کـه بـه تـو نمودیـم ...‹ ]اسـراء/60[« نـازل فرمـود: ›و آن خوابـی را 
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یـخ  تار ]مختصـر  کر  ابن عسـا و   ]509/6 الّنبـّوه:  ]دالئـل  بیهقـی  و  یـه  ابن  َمْرَدَو و  ابن ابی حاِتـم 

ب روایـت نموده انـد: »رسـول خـدا؟ص؟ بنی امّیـه را بـر  مدینـة دمشـق: 191/24[ از سـعید بـن  ُمَسـِیّ

منبرهـا در خـواب دیـد و ایـن رنجیـده اش سـاخت. پـس خـدای تعالـی بـه او وحـی فرمـود: 

کـه بـه ایشـان داده شـود.‹ پـس چشـمش روشـن شـد. و همیـن  ›مقصـود از آن، دنیـا اسـت 

که به تو نمودیم ...‹« ]اسراء/60[ که خدای تعالی فرماید: › و آن خوابی را  است 

که رسـول خدا؟ص؟  طبری و ُقْرُطبی و جز آن دو از طریق سـهل بن َسـْعد روایت نموده اند 

ینـگان بـر منبـرش جسـت و خیـز می کننـد؛ و ایـن  کـه بنی امّیـه همچـون بوز در خـواب دیـد 

رنجیـده اش سـاخت. پـس دیگـر تـا هنـگام وفـات، بـا جمعّیـت خاطـر و لـب خنـدان دیـده 

کـه بـه تـو نمودیـم. ]اسـراء/60[« نشـد. و خـدای تعالـی چنیـن نـازل فرمـود: »و آن خوابـی را 

ُقْرُطبـی و نیشـابوری از ابن عّبـاس روایـت نموده انـد: »همانـا مقصـود از درخـِت لعنـت 

شـده، بنی امّیـه هسـتند.«

کـه پیامبر؟ص؟ فرمـود: »فرزندان َحَکم  ابن ابی حاِتـم از ابن عمـرو1 بـا ذکـر سـند روایت کرده 

ینگان بـر منبرها بودند.« پـس خداوند نازل  بـن ابی العـاص را در خـواب دیـدم کـه همچـون بوز

کـه بـه تـو نمودیـم و آن درخـت نفریـن شـده در قـرآن را جـز بـرای آزمایـش مـردم قرار  فرمـود: »و آن خوابـی را 

ندادیم.« ]اسراء/60[ و مقصود از آن، َحَکم و فرزندان او هستند.

کـه فرزنـدان َحَکـم بـن ]ابی العـاص  در عبارتـی آمـده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ در خـواب دیـد 

که توپ را؛ و این رنجیده اش  کودکان  بن[ امّیه منبرش را دست به دست می کنند، همچون 

سـاخت.« ]تفسیر الخازن: 169/3[

یخ مدینة دمشـق:  کر ]مختصر تار کـم و بیهقـی )دالئـل الّنبّوه ]511/6[( و ابن عسـا در عبـارت حا

گویـا  کـه  190/24[ و ابو َیْعلـٰی از طریـق ابوهریـره آمـده اسـت: »در خوابـم بـه مـن چنیـن نمودنـد 

1. در برخی مأخذها »ابن   عمر« آمده است.
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ینـگان بـر منبـر مـن جسـت و خیـز می کننـد.« پـس  فرزنـدان َحَکـم بـن ابی العـاص همچـون بوز

دیگـر تـا هنـگام وفـات، پیامبـر بـا جمعّیـِت خاطـر و لـب خنـدان دیده نشـد.

]مـج9/  77/15( طبـری  البیـان  جامـع  قرارنـد:  ایـن  از  نمودیـم،  روایـت  چـه  آن  مأخذهـای 

کم  مـم و الملـوک طبـری )356/11 ]58/10[(؛ المسـتدرک علـی الّصحیحین حا
ُ
یـخ األ ج112/15-113[(؛ تار

الفرقـان نیشـابوری  و رغائـب  القـرآن  بغـداد خطیـب )28/8؛ 44/9(؛ غرائـب  یـخ  تار )48/4 ]527/4[(؛ 

]361/4-362؛ 362/2[ _ در حاشـیۀ جامـع البیـان طبـری )55/15( _ ؛ الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی 

 14/3( الغابـه  ْسـد 
ُ
أ ]ص79[(؛  )ص52  َمْقریـزی  الّتخاصـم  و  الّنـزاع  ]183/10-185[(؛   286 و   283/10(

]14/2[( از طریـق ِترِمـذی ]الّسـنن: 414/5[؛ تطهیـر الجنـان ابن َحَجـر ]ص65[ _ در حاشـیۀ الّصواعـق 

کـه ثقه اسـت، روایتگـران حدیث  یانـش جـز یـک تـن  ی گفتـه اسـت: »راو المحرقـه )ص148( _ و

کنز العّمال  صحیح هسـتند.«؛ الخصائص الکبرٰی )118/2 ]200/2[(؛ الّدّر المنثور )191/4 ]309/5[(؛ 
)90/6 ]358/11[(؛ تفسـیر الخـازن )177/3 ]169/3[(؛ فتـح القدیـر شـوکانی )230/3 و 231 ]240/3[(؛ 

روح المعانی آلوسی )107/15(� 

گفته اسـت: »معنای این آیه آن اسـت که خداوند اینان را مایۀ امتحان و آزمایش  آلوسـی 

ب آن را همیـن گونـه تفسـیر کـرده اسـت. البّتـه ایـن مربـوط بـه آن دسـته  مـردم قـرار داد. ابن  ُمَسـِیّ

کردنـد؛ و از راه حـق منحـرف شـدند و عدالـت  کردنـد آن چـه را  کـه  از خلفـای ایشـان اسـت 

نورزیدنـد. مرتبـۀ بعـدی آیـه مربـوط بـه کسـانی از ایشـان اسـت کـه جز خلفا هسـتند، کسـانی که 

کارگـزاران آنـان بودنـد و مرتکـب زشـتی ها می شـدند یـا به هر گونه، یاری شـان می نمودند. شـاید 

نیـز مقصـود ایـن باشـد: ›مـا خالفـت آنـان و خـود ایشـان را تنهـا مایـۀ آزمـون سـاختیم.‹ و در ایـن 

سـخن، نکوهشـی بسـیار بـر ایشـان رفتـه اسـت. بر این پایـه، ضمیر ›هـم‹ در کلمـۀ ›نخّوفهم‹ یا 

مربـوط بـه آن گـروه نخسـت ]=خلفـای تـا بنی امیـه[ اسـت کـه مایـۀ امتحـان مـردم قـرار گرفتنـدو 

یـا بـه آن درخـت، بدیـن اعتبـار کـه مقصـود از آن، بنی امّیـه اسـت ]پـس می تـوان ضمیـر جمـع را 

ک و ناموس های  بـه آن بازگردانـد[. لعـن کردنشـان نیـز بدین سـبب اسـت کـه آنان خون هـای پـا

محتـرم شـوهردار را مبـاح شـمردند و امـوال را از راه حـرام سـتاندند و حق هـا را از صاحبانشـان 
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دور نمودنـد و احـکام را دگرگـون سـاختند و بـر پایـۀ چیـزی جـز آن چـه خداونـد _ تبـارک و تعالـی_ 

بـزرگ و  نـازل فرمـوده، حکـم نمودنـد؛ و دیگـر زشـتی های  علیـه الّصـاة و الّسـام _  بـر پیامبـرش _ 

کـه تـا شـب و روز باقـی اسـت، از یـاد نـرود. لعـن شـدن اینـان در قـرآن  رسـوایی های سـهمگین 

کـه مـا  گونـۀ عـام، چنـان  کـه شـیعیان اّدعـا نموده انـد؛ و یـا بـه  گونـۀ خـاص اسـت، چنـان  یـا بـه 

کـه خـدا و پیامبـرش را می آزارنـد  کسـانی  گوییـم. پـس خـدای غالـب بی همتـا فرمـوده اسـت: ›همانـا 

کـرده.‹ ]احـزاب/57[ و نیـز خداونـد؟زع؟ فرمایـد: ›پـس  خـدا آنـان را در ایـن جهـان و آن جهـان لعنـت 

کنیـد  گـر سرپرسـت امـور مـردم شـوید در زمیـن تباهـی  کـه ا  ]ای منافقـان[، آیـا از شـما جـز ایـن انتظـار مـی رود 

کـور  کـر سـاخته و دیدگانشـان را  کـرده، پـس آنـان را  کـه خـدا لعنتشـان  و از خویشـاوندانتان بُبریـد؟ ایناننـد 

کـرده اسـت.‹ ]محّمـد/22 و 23[ و آیـات دیگـر. بـه واقـع نزدیـک اسـت کـه بنی امّیـه نخسـتین درون 

کتـاب بنگریـد. گفتـار او در همـان  شـدگان در عمـوم ایـن آیـات باشـند ... .« بـه 

نگاهی به دو سخن

1. ُقْرُطبـی پـس از روایـت نمـودن حدیـث خـواب پیامبر، گفته اسـت: »عثمـان و عمر بن 

یـه در ایـن خواب داخل نیسـتند.« عبدالعزیـز و معاو

ما بر آن نیستیم که در بارۀ این تخصیص سخن گستریم و در زمینۀ گسترانیدن عمومّیت 

حدیث هـای یـاد شـده و همانندهـای آن کـه در بـارۀ همـۀ بنی امّیـه و فرزنـدان ابوالعـاص، جـّد 

عثمـان، بـه گونـۀ خـاص رسـیده، چیـزی نمی گوییم. در خبر صحیـح از طریق ابوسـعید ُخْدری 

آمده که پیامبر؟ص؟ فرمود: »هرآینه اّمتم پس از من اهل بیتم را می ُکشند و پراکنده و دچار غربت 
می کننـد و در قـوم مـا دشـمن ترین کسـان بـا مـا، بنی امّیـه و بنی مغیره و بنی مخزوم هسـتند.«1

نیـز از طریـق ابـوذر، از پیامبـر؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »چـون بنی امّیـه بـه 40 تـن رسـند، 

را دسـتمایۀ فسـاد  کتـاب خـدا  بـذل و بخشـش؛ و  را مایـۀ  َبـرده، مـال خـدا  را   بنـدگان خـدا 
و تباهی سازند.«2

کم )487/4 ]534/4[( ضمن صحیح شمردن این خبر. 1. المستدرک علی الّصحیحین حا

آمـده،   )]165/11[  39/6( العّمـال  کنـز  در  کـه  چنـان   .)]526/4[  479/4( کـم  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک   .2
کـرده اسـت. کر آن را بـا ذکـر سـند روایـت  ابن عسـا
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کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »وای بـر  همچنیـن از طریـق حمـران بـن جابـر یمامـی رسـیده 

کـرده؛ چنان  بنی امّیـه؛ وای بـر بنی امّیـه؛ وای بـر بنی امّیـه!« ایـن را ابن َمْنـده بـا ذکر سـند روایت 

َکْنـُز الُعّمـال  کـه در  کـه در اإلصابـه )353/1( آمـده اسـت. نیـز سـیوطی در الجامـع الکبیـر _ چنـان 

کرده است. گزارش  )39/6 و 91 ]165/11 و 363[( آمده است _ آن را از ابن َمْنده و ابوُنَعیم 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »هـرگاه فرزنـدان ابوالعـاص بـه 30  نیـز از طریـق ابـوذر رسـیده 

مـرد برسـند، مـال خـدا را دسـت بـه دسـت و بندگانـش را َبـرده و دینـش را مایـۀ فسـاد و تباهـی 

گویـد: »ایـن سـخن را از ابـوذر نپذیرفتنـد و مـردود شـمردند. پـس  سـازند.« حـالم بـن جفـال1 

کـه فرمود:“آسـمان  گفـت: ›مـن از رسـول خـدا شـنیدم  گواهـی داد و  علـی بـن ابی طالـب؟ضر؟ 

که از ابوذر راسـتگوتر باشـد.” گوینده ای را   سـایه نیفکنده و زمین در خود جای نداده سـخْن 

که رسول خدا؟ص؟ آن سخن را فرمود.‹« گواهی می دهم  و 

ی  کــه خــود و کــم از چنــد طریــق  کرده انــد: حا کســان بــا ذکــر ســند روایــت  آن را ایــن 

و ذهبــی آن را صحیــح شــمرده اند _ چنــان که در المســتدرک علی الّصحیحیــن )480/4 ]527/4[( 

ــخ مدینــة دمشــق: 183/24؛ 290/28[؛  ی کر ]مختصــر تار آمــده _ ؛ احمــد ]498/3؛ 347/2[؛ ابن عســا

 ابو َیْعلــٰی ]المســند: 383/2[؛ َطَبرانــی ]المعجــم الکبیــر: 182/12[؛ داَرُقْطنــی از طریــق ابوســعید 

کــه در کنــز العّمــال )39/6 و 90 ]165/11 و 359[(  یــه و ابوهریــره، چنــان  و ابــوذر و ابن عّبــاس و معاو

آمده است.

کـه آن را  ابن َحَجـر )تطهیـر الجنـان ]ص64[ حاشـیۀ الّصواعـق المحرقـه: ص147( _ بـا سـندی 

یه شـد و گفت: »هزینۀ من سـنگین  کـه مـروان بـرای کاری نزد معاو حسـن شـمرده، یـاد نمـوده 

کنـار  کـه  یـه بـه ابن عّبـاس  اسـت؛ 10 فرزنـد و 10 بـرادر و 10 عمـوزاده دارم.« سـپس رفـت و معاو

گفت: »ای ابن عّباس؛ تو را به خدا سـوگند می دهم! آیا نمی دانی  ی بر تختش نشسـته بود،  و

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›هـرگاه فرزنـدان ابوالَحَکـم بـه 30 مرد رسـند، آیات خـدا را در میان 

م بن جندل« آمده است.)غ.(
ّ

1. در المستدرک علی الّصحیحین »حالم بن جذل« و در شرح نهج البالغه )257/8( »جال
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کتابـش را مایـۀ فریـب و خیانـت  گیرنـد و  کننـد و بندگانـش را بـرده  خویـش دسـت بـه دسـت 

گفـت:  گـردد‹؟« ابن عّبـاس  کشـان از فـالن هـم تندتـر  سـازند؛ و چـون بـه 407 تـن رسـند، هال

که چنین است.« »به خدا 

کـه ابن َحَجـر )تطهیـر الجنـان ]ص63[( _ در حاشـیۀ الّصواعق  نیـز آن حضـرت؟ص؟ بـا سـندی 

بنی امّیـه  عـرب،  مـردم  »بدتریـن  اسـت:  فرمـوده  شـمرده،  حسـن  را  آن   _ )ص143(   المحرقـه 

و بنی حنیفه و ثقیف هستند.« ابن َحَجر این حدیث را صحیح دانسته است.

کـه مسـلم و بخـاری بـرای صّحـت حدیـث بـاور دارنـد، از  گویـد: »بنـا بـه شـرطی  کـم  حا

ـْرزه؟ضر؟ روایـت شـده اسـت: ›بیـش از همـۀ قبیله هـا _ یـا: مـردم _ بنی امّیـه نـزد رسـول خـدا  ابو ٮݬݓَ

مـورد نفـرت و دشـمنی بودنـد.‹«

اّمـت  ایـن  آفـت  و  اسـت  آفتـی  را  اّمتـی  »هـر  اسـت:  گفتـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  موالمـان 

�)]364/11[  91/6 العّمـال:  )کنـز  هسـتند.«  بنی امّیـه 

یافتن آن چه در کتاب های سـیره و مجموعه های  گرامـی! بـه ویژه پس از در خواننـدگان 

کارهاشـان  گاه شـدن بـه احـوال ایـن مـردان و  گشـته و نیـز پـس از آ یـخ و جـز آن هـا ثبـت   تار

گشتند، داوری در بارۀ این سخنان عام را به شما و وجدانتان  گرفتار  که در آن  و ورطه هایی 

یم. وامی گذار

گفتـه اسـت: ›همیـن  گویـد: »ابن ظفـر  2. ابن َحَجـر )الّصواعـق المحرقـه: ص108 ]ص181[( 

َحَکـم و نیـز ابوجهـل بـه دردی بی درمـان ]= انحـراف جنسـی[ مّتهـم بودنـد.‹ دمیـری )حیـاة 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ َحَکم و پسـرش را لعنت نمود،  الحیـوان ]422/2[( چنیـن آورده اسـت. ایـن 

یانـی نبخشـد؛ زیـرا آن حضـرت؟ص؟ در حدیثـی دیگـر بـه تبیین مطلبـی پرداخت که  آن دو را ز

کـه همچـون دیگـر افـراد بشـر خشـم می گیـرد؛ و از  ی بشـری اسـت  آن بـا ایـن جبـران می شـود: و

ی بـوده، ایـن برایـش رحمـت  کـه مـورد دشـنام یـا لعـن یـا نفریـن و  پـروردگارش خواسـت تـا هـر 

کـی باشـد. اّمـا آن چـه دمیـری از ابن ظفر در بارۀ ابوجهـل نقل نموده،  کّفـاره و مایـۀ پا و برکـت و 
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کـه یکـی از  کـه از صحابـه بـوده و بـس زشـت اسـت  بـه تأویـل نیـاز نـدارد؛ بـه خـالف َحَکـم 

گر این خبر صحیح باشـد، باید چنین برداشـت  صحابـه بـه چنیـن چیـزی مّتهـم گـردد. پـس ا

کـه پیـش از اسـالم آوردنـش بـدان بیمـاری مّتهـم بوده اسـت.« نمـود 

کـه آیـا ابن َحَجـر می دانـد بـه چـه چیـزی زبـان می چرخاَنـد! آیا قصـدش جّدی  مـن ندانـم 

کـه آورده تـا لعـن فرسـتادن رسـول خـدا؟ص؟ بـر َحَکـم   اسـت یـا سـِر اسـتهزا دارد؟ و اّمـا عـذری 

که مسـلم  ی _ برگرفته از حدیثی اسـت  یان آن دو نداند _ تا پایان سـخن و و فرزندش را مایۀ ز

کرده انـد؛ اّمـا  کتاب هـای صحیـح خـود1، از طریـق ابوهریـره بـا ذکـر سـند روایـت  و بخـاری در 

افـزوده اسـت. اصـل حدیـث چنیـن اسـت:  را  کاسـته و برخـی  را  کلمـات آن  از  ی برخـی  و

»بارخدایا! جز این نیسـت که محّمد بشـری اسـت که همانند دیگر افراد بشـر خشـم می گیرد. 

مـن نـزد تـو عهـدی سـتانده ام ]و بـا تـو قـراری نهـاده ام[ که بـا من خـالف آن نکنی: هـر مؤمن که 

کّفاره و مایۀ نزدیکی اش  یانه اش زده ام، آن را برایش  گفته و یا تاز او را آزار داده یا دشنام و لعن 

به خود قرار ده!«

کـه  ایـن اسـت فروکاسـتن از مقـام رسـالت، بـه خاطـر  یـک امـوی بـی ارزش؛ بـا ایـن پنـدار 

کـه همچـون دیگـران برانگیختـه و نابجـا خشـمگین  صاحـب رسـالت انسـانی اسـت عـادی 

می شـود. ایـن پنـدار بـا سـخن خـدای سـبحان در قـرآن عزیـز مخالـف اسـت: »و از هـوای نفـس 

کـه بـه او فرسـتاده می شـود.« ]نجـم/3 و 4[ سـخن نمی گویـد. نیسـت ایـن )قـرآن( مگـر وحیـی 

کـه در قـرآن حکیـم آمـده اسـت: »بگـو: همانا  آری؛ رسـول خـدا؟ص؟ بشـر اسـت؛ اّمـا چنـان 

گـر بـه موجـب وحـی،  کـه بـه مـن وحـی می شـود.« ]کهـف/110[ پـس ا مـن آدمیـی هسـتم همچـون شـما 

رانـده شـده ای و فرزندانـش را لعـن نمایـد، مایـۀ نجـات آنـان از ایـن لعـن چیسـت؟ مگـر ایـن 

ی می کند! »سـنگین سـخنی  کـه ابن َحَجـر پنداشـته باشـد وحـی نیـز از هواهـا و هوس ها دنباله رو

کـه از دهان هـای آنـان بـرون آیـد!« ]کهـف/5[ اسـت 

1. صحیح بخاری: 71/4 ]2339/5، کتاب الدعوات[؛ صحیح مسلم: 391/2 ]170/5، کتاب البّر و الصله[.
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کـه بـه فرمـان  کّفـاره می گـردد؛ حـال آن  کـی و  چگونـه لعـن، رحمـت و برکـت و مایـۀ پا

خـدای سـبحان در جـای خویـش نشسـته اسـت؟

کــه دشــنام دادن بــه مســلمان،  ابن َحَجــر چــه می کنــد بــا آن خبــر صحیــح پیاپــی رســیده 

کــه رســول خــدا  ی بــر او روا مــی دارد  گنــاه و بیــرون رفتــن از فرمــان خــدا اســت1؟ چگونــه ایمــان و

یانــه زده باشــد؟  دشــنام دهنــده یــا لعن پیشــه یــا آزارنــدۀ کســی باشــد و یــا نــاروا بــه مســلمانی تاز

کــه مــردان  کســانی   همــۀ این هــا بــا عصمــت ناســازگارند؛ و خــدای ســبحان فرمایــد: »همانــا 

گناهــی روشــن را بــر دوش  کــه انجــام نداده انــد، بهتــان و  کاری  و زنــان مؤمــن را می آزارنــد، بــه خاطــر 

کــه آن حضــرت؟ص؟ نــه دشــنام دهنــده بــود  گرفته انــد.« ]احــزاب/58[ در حدیــث صحیــح آمــده 

یــد؛ و فرمــود: »مــن  و نــه زشــت زبان و لعن پیشــه؛ و از نفریــن بــر مشــرکان نیــز خــودداری می ورز

ــی  ــرای رحمــت برانگیختــه شــدم.«2 پــس آن حضــرت؟ص؟ حّت کــردن، بلکــه ب ــرای لعــن  ــه ب ن

کــه در َحَکــم  بــرای مشــرکان نیــز امیــد هدایــت داشــت و آنــان را لعــن و نفریــن نکــرد؛ و از آن جــا 

کــه تــا ابــد مایــۀ  و فرزندانــش هیــچ خیــری را امیــد نمی ُبــرد، آنــان را بــه لعنتــی لعــن نمــود 

رسوایی ایشان است.

کــه بــا عصمــت رســول خــدا؟ص؟ متعــارض اســت،  آری؛ روایــت صحیــح مســلم و بخــاری را 

ی و  ی و طمــع در انــدک نوالــۀ و یــه بــه قصــد نزدیکــی بــه و دســتان هواپرســتی در روزگار معاو

ــه  ک ــر  ــاختند. ه ــد _ س ــه بودن ی ــان معاو ــه از مقّرب ک ــاص _  ــدان ابوالع ــه خان ــدن ب ی ــتی ورز دوس

کرده اند: احمد ]المسـند: 24/2[؛ بخاری ]الّصحیح: 2247/5[؛ ترمذی ]الّسـنن:  1. آن را این کسـان با ذکر سـند روایت 
22/5[؛ نسـائی ]الّسـنن الکبـرٰی: 313/2-314[؛ ابن ماجـه ]الّسـنن: 1299/2[؛ و جـز آنـان از طریـق ابن مسـعود؛ و نیـز 
ابن ماجـه ]الّسـنن: 1299/2-1300 از طریـق ابوهریـره؛ همـان از طریـق سـعد بـن ابی وّقـاص[ از طریـق جابـر و سـعد؛ و 
از  بـن نعمـان. شـماری  بـن مغفـل و عمـرو  از عبـداهلل  َطَبرانـی ]المعجـم األوسـط: 413/1؛ المعجـم الکبیـر: 39/17[ 
حافظـان ایـن خبـر را صحیـح شـمرده اند؛ همچـون: هیثمـی ]مجمـع  الّزوائد: 73/8[؛ سـیوطی ]الـّدر المنثـور: 530/1[؛ 

و منـاوی ]فیـض القدیـر: 84/4[�

کرده انـد: بخـاری )الّصحیـح: 22/9 ]2243/5[(؛ مسـلم )الّصحیـح: 393/2  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  2. آن را ایـن 
�)]168/5[
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کتــاب »ابوهریــره« تألیــف  کردیــم، دســت یابــد، بــه  گفتــاری گســترده تر از آن چــه یــاد  خواهــد بــه 

ســرورمان، آیــت ]خداونــد[ ســّید عبدالحســین شــرف الّدین عاملــی )ص118-129 ]ص35-

45[( بنگرد.

کــی،  کــه بــا ابن َحَجــر در افســانه هایش در بــارۀ پیامبــِر عصمــت و پا گیریــم _ پنــاه بــر خــدا! _ 

یــم! ایــن نــادان، آیــات قــرآن حکیــم در بــارۀ َحَکــم و فرزندانــش را چــه چــاره  همراهــی ورز

کّفــاره  یانــی بــه َحَکــم می رســانند یــا آن هــا را هــم رحمــت و برکــت و   می کنــد؟ آیــا ایــن آیــات ز

کی می داند؟ و مایۀ پا

چـه بسـیار فاصلـه اسـت میـان رأی ابن َحَجـر در بـارۀ َحَکـم و آن چـه از سـخن ابوبکـر 

خواهـد آمـد کـه در بـارۀ َحَکـم بـه عثمـان گفت: »عمویت بـه جهّنم برود!« و نیز سـخن عمر به 

ی و دشـمن  عثمـان: »ای عثمـان؛ وای بـر تـو! در بـارۀ لعنـت شـدۀ رسـول خـدا و رانده گشـتۀ و

خـدا و رسـولش سـخن می گویـی؟«

ی می داند که او عیب و ننگی زشـت تر  و اّمـا آن چـه درد َحَکـم را بـا آن دوا نمـوده؛ خود و

ی فرسـتاد و او را راْنـد. آن پلیـد، رسـول خـدا؟ص؟  کـه رسـول خـدا بـر و از ایـن دارد؛ یعنـی لعنـی 

کـه نفریـن آن حضـرت؟ص؟ او را گرفـت. آیا با چنین  را در راه رفتنـش اسـتهزا می نمـود تـا آن جـا 

کـه از واالتریـن فضیلت ها  حالـی، صحابـی بـودن بـه حالـش سـودی دارد؟ آیـا صحابی بودن 

کـه بـرای ربـودن امـوال صحابـه و فتنه افکنـی میـان ایشـان، بـا  اسـت، شـامل دزدی می شـود 

کـه آن روز در مدینه بودند، می شـود؟ »و نیز برخی از  گـردد؟ آیـا شـامل منافقانـی  آنـان همنشـین 

کی کسـانی چون  گـر صحابی بـودن مایۀ پا کرده انـد .« ]توبـه/101[ ا مـردم مدینـه پیوسـته بـر نفـاق خـو 

کار آنان پرده نیفتاد، چنان  ک سـازد؛ زیرا از  کسـان را نیز پا که آن  َحَکم شـود، سـزاوارتر اسـت 

کـه بـرادرزاده اش ]= عثمـان[  کـه در روزگار پیامبـر و ابوبکـر و عمـر، از حکـم افتـاد؛ تـا آن جـا 

ک بیرون  خواسـت تـا او را از رسـوایی برهاَنـد، پـس بالیـی بر بال افزوده شـد و نهفته هـا از زیر خا

کشـیده گشـت و آن چـه در آسـتانۀ فراموشـی بـود، بـه یادها آمد.
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کـه صحابـی بـودن بیماری هـای جـان و مرض هـای قلبـی را بزدایـد؛ آیـا  گیریـم  وانگهـی 

کـه در  کسـی را نیافتیـم  کتاب هـای طـب،  دردهـای جسـمی را هـم از میـان می َبـرد؟ مـا در 

وصـف آن چنیـن گفتـه باشـد و ندیدیـم کـه صحابـی بـودن را در زمـرۀ داروهـای سـودمند برای 

کـه ابن َحَجـر اّدعـا  یکـی از بیماری هـا شـمرده باشـند؛ و نیـز دارویـی بـرای آن بیمـاری العـالج 

نمـوده بـه محـض اسـالم آوردن و صحابـی شـدن، از حکـم برداشـته شـد؛ و محتمـل دانسـته 

که این بیماری پیش از پیوسـتنش به مسـلمانان بوده باشـد. خداوند این طّب تازه را پاینده 

ت هـای رانـدن ایـن مـرد از مدینـه 
ّ
کـه ایـن بیمـاری بی درمـان، از عل دارد! بسـی امـکان دارد 

اصحابـش،  میـان  در  و  نبّوتـش  پایتخـت  در  تـا  نمی خواسـت  خـدا؟ص؟  رسـول  زیـرا  باشـد؛ 

گـردد. ی یافـت  رسـوایی چـون و

ی را در دوره های زندگی اش، هم در  که سـخن بدین جا رسـید و َحَکم و ارزش و کنون  ا

روزگار جاهلّیـت و هـم اسـالم، دانسـتید، بخوانیـد آن چـه را سـالم بـن وابصـه بـرای نزدیکـی 

یة بن مروان بن حکم، سروده است: جستن به معاو
گــر روزی بنی امّیــه افتخــار ورزنــد، قریشــیان از هیبــت آنــان در بهــت و حیــرت فرورونــد و بــرای  ا

کــرم هســتید. گوینــد: شــما معــدن فضــل و  خــود افتخــاری یــاد نکننــد و 

که بهترین همۀ مردم، َحَکم است. گفته شود: بهترین خود را بیاورید؛ همه برآنند  گر  و ا

گاه که قحط ســالی  کــه شــما باران ســرزمین ماییــد، آن  ای خانــدان مــروان! مگــر چنیــن نیســت 

راه را بــر آب می گیــرد؟

بارخدایا؛ منّزهی تو! چه ارزشی دارد بشری که بهترینش َحَکم باشد؟ وضع آن خشکسالی 

که  که بارانش خاندان مروان باشند، چیست؟ این چیزی نیست جز افسانه های پیشینیان 

دست غلّوپردازی در فضیلت ها بربافته است!

پرسش و بازجویی

کـــه چـــرا َحَکـــم، آن لعنـــت شـــده و رانـــده  کنـــون بـــا مـــن بیاییـــد تـــا از خلیفـــه بپرســـیم  ا

ی و لعـــن پیاپـــی  کـــه نـــازل شـــدن قـــرآن در بـــارۀ و گشـــتۀ رســـول خـــدا، را پنـــاه داد، حـــال آن 
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ی  گـــوش و چشـــم و کـــه اندکنـــد _ بـــه  رســـیده از پیامبـــر؟ص؟ بـــر او و نســـلش _ جـــز مؤمنـــان 

کنـــد؛  ی و بازگردانـــدن َحَکـــم بـــه مدینـــۀ پیامبـــر را توجیـــه  کار و کـــه ایـــن  خـــورده بـــود؟ چیســـت 

ـــدان و  ـــا از آن پلی ـــود ت ـــده ب ـــهر ران ـــن ش ـــش را از ای ـــم و فرزندان ـــرت؟ص؟ َحَک ـــه آن حض ک ـــال آن  ح

ـــا او را  ـــود ت ـــر عثمـــان از ابوبکـــر و آن گاه، عمـــر خواســـته ب ـــد. پیش ت گرداَن کـــش  کان امـــوی پا ـــا ناپ

کـــه رســـول خـــدا؟ص؟ بربســـته،  گرهـــی را  گفتـــه بـــود: »مـــن  بازگرداننـــد و هـــر یـــک از آن دو 

ْســـد الغابـــه: 
ُ
ِضـــره: 143/2 ]80/3[؛ أ یـــاض الّنَ وانمی گشـــایم.« )أنســـاب األشـــراف َبـــالُذری: 27/5؛ الّر

بـــی )الّســـیرة الحلبّیـــه: 85/2 
َ
35/2 ]38/2[؛ الّســـیرة الحلبّیـــه: 337/1 ]317/1[؛ اإلصابـــه: 345/1(� َحل

گشـــتۀ رســـول خـــدا؟ص؟ می خواندنـــد  ]76/2-77[( آورده اســـت: »حکـــم را رانـــده شـــده و لعـــن 

ی در روزگار رســـول خـــدا و نیـــز در زمـــان ابوبکـــر در  و پیامبـــر؟ص؟ او را بـــه طائـــف رانـــده بـــود. و

ــد.  ــه راه دهـ ــه مدینـ ــه او را بـ کـ ــر خواســـت  ــان از ابوبکـ ــه عثمـ کـ ــی  ــا هنگامـ ــود تـ ــا بـ ــان جـ همـ

گفـــت: ›عمویـــت  گفـــت: ›او عمـــوی مـــن اســـت!‹ ابوبکـــر  ی  ـــه و ـــاززد و عثمـــان ب ابوبکـــر ســـر ب

کار رســـول خـــدا؟ص؟ را دگرگـــون ســـازم! بـــه خـــدا  کـــه  بـــه جهّنـــم بـــرود! هیهـــات؛ هیهـــات 

کار آمـــد، عثمـــان در ایـــن  ـــر  ســـوگند! هرگـــز او را بازنگردانـــم.‹ چـــون ابوبکـــر درگذشـــت و عمـــر ب

ی پاســـخ داد: ›وای بـــر تـــو؛ ای عثمـــان! در بـــارۀ لعـــن  گفـــت. عمـــر بـــه و زمینـــه بـــا او ســـخن 

گاه  گشـــته و رانـــده شـــدۀ رســـول خـــدا؟ص؟ و دشـــمن خـــدا و رســـولش ســـخن می گویـــی؟‹ آن 

گـــران افتـــاد و  کار آمـــد، او را بـــه مدینـــه بازگرداْنـــد و ایـــن بـــر مهاجـــران و انصـــار  کـــه عثمـــان بـــر 

کردنـــد؛ و همیـــن از بزرگ تریـــن  کار او را زشـــت شـــمردند و بـــه آن اعتـــراض  بـــزرگان صحابـــه ایـــن 

ی بود.« انگیزه های شورش بر و

آیـا رفتـار رسـول خـدا بـرای خلیفه الگـو نبود؟ خداوند فرمایـد: »هر آینه شـما را در ]خصلت ها 

که به خدا و روز بازپسـین امید  و روِش[ پیامبر خدا نمونه و سرمشـق نیکو و پسـندیده ای اسـت، برای کسـی 

ی  و بـرای  خویشـاوندانش  و  بسـتگان  یـا  ]احـزاب/21[  می کنـد.«  یـاد  بسـیار  را  خـدای  و  مـی دارد 

یش قرار داشـت:  که قرآن حکیم پیش رو دوست داشـتنی تر از خدا و رسـولش بودند؛ حال آن 

بـه دسـت  کـه  مالهایـی  و  برادرانتـان و همسـرانتان و خویشـاوندانتان  و  پسـرانتان  و  پدرانتـان  گـر  ا »بگـو: 
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کـه بـه آن هـا دلخوشـید، بـه نـزد  کـه از ناروایـی و بی رونقـی آن می ترسـید و خانه هایـی  آورده ایـد و بازرگانیـی 

شـما از خـدا و پیامبـر او و جهـاد در راه او دوسـت داشـتنی ترند، پـس منتظـر باشـید تـا خـدا فرمـان خویـش 

بیاورد و خدا مردم نافرمان را راه ننماید.« ]توبه/24[

گـزاف را از حقـوق مسـلمانان و مسـتمّری های ایشـان،  وانگهـی بـا چـه توجیهـی آن مـال 

ی را در گرفتـن زکات امیـن شـمرد _ کاری کـه ثقه  بـه ایـن مـرد اختصـاص داد، پـس از آن کـه و

بـودن و امانـت در آن شـرط اسـت _  و فـرِد لعنـت شـده نـه ثقـه اسـت و نـه امیـن؟

کـرد _ که چرا زکات  کـه او را بـرای این کار تأیید  نیـز از حکـم می پرسـیم _ و هـم از خلیفـه 

کـه زکات بایـد میـان  کـه در سـّنت ثابـت گشـته  قضاعـه را بـه مرکـز خالفـت فرسـتاد، حـال آن 

کـه در همیـن  گفتـار فقیهـان نیـز همیـن اسـت؛ چنـان  گـردد و  فقیـران همـان منطقـه تقسـیم 

کتـاب )ص239( گذشـت؟ ابوُعَبیـد )األمـوال: ص596 ]ص709[( گویـد: »دانشـوران ایـن روزگار بـر 

کناره هـای هـر آب، بـه دیگـران بـرای  کـه مـردم هـر سـرزمین یـا  همـۀ ایـن خبرهـا اجمـاع دارنـد 

گر  کـه یـک یـا چنـد نیازمند در ایشـان باشـد؛ حّتی ا یافـت زکات خویـش سـزاوارترند؛ مـادام  در

کـه همـۀ آن زکات میـان خودشـان تقسـیم شـود و گردآورنـدۀ زکات دسـت  کار بـه جایـی رسـد 

ی احادیثی ]در این  خالـی بازگـردد. احادیـث نیـز در تفسـیر همیـن معنا رسـیده اند.« سـپس و

کـه همـۀ ایـن حدیث هـا  گفتـه اسـت: »مـن برآنـم  زمینـه[ آورده و در همـان )ص597 ]ص711[( 

از  سـزاوارتر  خـود  زکات  بـه  شـوند،  بی نیـاز  کـه  زمانـی  تـا  قـوم  هـر  مـردم  کـه  می نماینـد  تأییـد 

حرمـت  سـبب  بـه  آمـده،  سـّنت  در  کـه  دیگـران  بـر  سـزاواری  ایـن  مـا،  نظـر  در  دیگراننـد. 

همسایگی و نزدیکی خانه های ایشان به توانگران است.«

گردد؟ آیا از مسلمانان  ی پرداخت  که آن زکات به و آیا در میان قضاعه نیازمندی نبود 

گـزاف میانشـان یکسـان تقسـیم  تـا آن مـال  یافـت نمی شـدند  کسـانی  ک  پـا فقیـر در مدینـۀ 

کارکنـان بـر ]گـرد آورِی[ آن اسـت.« ]توبـه/60[ پـس  شـود؟ »همانـا زکات بـرای نیازمنـدان و درمانـدگان و 

چـرا آن مـال بـه َحَکـم اختصـاص داده شـد؟
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کـه از او بـه دلخـواه یـا نادلخـواه  کنـون بـا مـن بـه سـراغ آن بینـوای صاحـب مـال بیاییـد  ا

کـه آن امـوال از دسـت چنـان سرکشـان یـا سـتمگرانی، همچـون  زکات می گیرنـد و او می دانـد 

حکـم و مـروان و ولیـد و سـعید، بـه کجـا می ریـزد و بـا آن چـه زشـت کاری ها و بی شـرمی هایی 

بـا ماِلـک بـن نویـره  کار خالـد بـن ولیـد، آن شمشـیر ]خداونـد![،   می کننـد؛ و هنـوز آوازۀ آن 

گـوش او باقـی اسـت؛ و همچنـان نـوای وحـی را از  و همسـرش و بسـتگان و دارایـی اش در 

کشـان می سـازی و  کـه بـدان وسـیله پا کتـاب خـدای تعالـی می شـنود: »از مال هـای آنـان زکاتـی بگیـر 

کـه ایـن زکات گیـری،  آنـان را برکـت و فزونـی می بخشـی.« ]توبـه/103[ آیـا ایـن بینـوا چنـان می بینـد 

کیـزه می سـازد؟ ُحکمـی نیسـت جـز از آِن خـدا! ک و پا اورا پـا

کار ثقیـف، می گویـد: »همانا پیامبر؟ص؟ به مـا فرمان داد تا  آری؛ مغیـرة بـن ُشـعبه، آن زنـا

یم و حسابشـان بـر خـود آنـان اسـت.« ]الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی:  زکات را بـه ایشـان بسـپار

ید، هرچنـد بـا آن شـراب نوشـند.« و همـو  گویـد: »زکات را بـه آنـان بسـپار 115/4[ نیـز ابن عمـر 

بـر سـفره های خویـش  را  گوشـت های سـگان  آن  بـا  امیـران ده، هرچنـد  بـه  را  »زکات  گویـد: 

کنند.« )الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 115/4؛ األموال تألیف ابوُعَبید: ص570 ]ص681[( تقسیم 

کـه پژوهندگان نیز چنین  مـا بـرای هماننـد این رأی ها ارزشـی نمی شـمریم و گمان ندارم 

را  کـم و ذهبـی آن  کـه حا بـا سـندی  گمان هـای ِصـرف هسـتند.  زاییـدۀ  زیـرا این هـا  کننـد؛ 

کـه پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ چنیـن  صحیـح شـمرده اند، از طریـق جابـر بـن عبـداهلل روایـت شـده 

َکْعـب! خداونـد تـو را از حکومـت سـفیهان در پنـاه  امیرانـی، بـه  َکْعـب بـن ُعْجـره فرمـود: »ای 

گفت: »ای رسـول خدا! حکومت سـفیهان چیسـت؟« فرمود: »امیرانی  َکْعب  خویش دارد!« 

کـه  هـر  نگیرنـد.  پـی  مـرا  سـّنت  و  نپوینـد  راه  مـن  روش  و  سـیره  بـه  کـه  هسـتند  مـن  از  پـس 

کسـانی از مـن نیسـتند و  دروغشـان را راسـت بشـمارد و بـر ستمشـان یاری شـان ورزد، چنیـن 

کنـارۀ حوضـم بـر مـن درنیایند. و هر که دروغشـان را راسـت نشـمارد  مـن از ایشـان نیسـتم و در 

کنـارۀ  کسـانی از مـن هسـتند و مـن از ایشـانم و بـر  و بـر ستمشـان یاری شـان ننمایـد، چنیـن 

حوضم بر من درآیند.«
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بـر  یـدن  پـس پرداختـن زکات بـه چنیـن امیرانـی از روشـن ترین مصداق هـای یـاری ورز

گنـاه و سـتم اسـت؛ و خـدای تعالـی فرمایـد: »و یکدیگـر را بـر نیکـوکاری و پرهیـزکاری یـاری دهیـد، و 

گناهـکاری و سـتم بـر دیگـران یـاری نکنیـد.« ]مائـده/2[ یکدیگـر را در 

گـذران زندگـی ناتوانـاِن اّمـت  وانگهـی زکات همچـون مالیـات در امـوال توانگـران بـرای 

گفتـه اسـت: »همانـا خداونـد؟زع؟ در امـوال توانگـران، مایـۀ  اسـت. موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

گـر فقیـران گرسـنه یا عریـان مانند و یا به سـختی افتند،  کفایـت فقیـران را واجـب فرمـوده؛ پـس ا

که توانگران حّقشـان را بازداشـته اند؛ و بر خداوند _ تبارک و تعالی _ اسـت تا آنان را  از آن رو اسـت 

ی تألیف ابن  َحْزم: 
ّ
حسـاب رسـد و عذاب نماید.« )األموال تألیف ابوُعَبید: ص595 ]ص709[؛ الُمحل

یخ بغداد: 308/5( از طریق علی، به نحو مرفوع  158/6(. همیـن حدیـث را خطیـب بغـدادی )تار

)= از پیامبـر( آورده اسـت.

گذران زندگی  عبارت دیگر این روایت چنین اسـت: »هرآینه خدای سـبحان مایه های 

فقیـران را در امـوال توانگـران واجـب فرمـوده؛ پس فقیری گرسـنه نماَند، مگر به سـبب کامرانِی 

توانگر؛ و خداوند ایشـان را از آن بازخواسـت خواهد نمود.« )نهج البالغه: 214/2 ]ص533[(

ک و  کـه دارنـدۀ مـال را پـا ک؛ و همیـن اسـت  ایـن اسـت جریـان گاه زکات در شـریعت پـا

پیراسته می سازد و آسیب و رنج اندیشه های تباه فقیران را از جامعه می زداید؛ اندیشه هایی 

که صلح و صفا را می آشوبد و زاللِی زندگانی را تیره می کند.

ِضـره: 142/2 ]80/3[؛  یـاض الّنَ کـه خلیفـه اّدعـا مـی ورزد )األنسـاب َبـالُذری: 27/5؛ الّر دیگـر آن 

مرآة الجنان یاِفعی: 85/1؛ الّصواعق المحرقه: ص68 ]ص113[؛ الّسـیرة الحلبّیه: 86/2 ]77/2[( رسـول 

گر چنین وعده ای  کـره اش بـا وی، بـه او وعـده نمود که َحَکـم را بازگرداَند. ا خـدا؟ص؟ پـس از مذا

گاه نبـوده و ابوبکر و عمـر آن را درنیافتند و چرا  راسـت اسـت، چـرا هیـچ کـس جـز خـود او از آن آ

کـره نمـود و چنـان کـه دیدیـد، به وی پاسـخ  آن گاه کـه وی بـرای بازگردانـدن َحَکـم بـا آن دو مذا

رد دادند، همین خبر را برای آن دو روایت ننمود؟ شاید آن دو به این روایت اعتماد نداشتند! 
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که  و این مشـکلی اسـت دیگر! و یا شـاید سـخن او را راسـت شـمردند؛ اّما باورشـان چنین بود 

پیامبـر؟ص؟ وعـدۀ بازگردانـدن َحَکـم را داد، اّمـا او را بازنگرداْنـد؛ پـس شـاید مصلحـت واقعـی یا 

اوضـاع و احـوال برایـش فراهـم نیامـده تـا پیـش از وفـات خویـش، بـه ایـن وعـده تحّقـق بخشـد. 

گر  یافـت کـه رسـول خدا بـه وی اجازۀ بازگردانـدن َحَکم را داده اسـت؟ ا پـس عثمـان از کجـا در

کـرۀ عثمـان بـه آن  در ایـن میـان، شـبهۀ اجـازۀ پیامبـر وجـود داشـت، ابوبکـر و عمـر هنـگام مذا

عمـل می کردنـد؛ اّمـا آن دو چنین شـبهه ای را نیافتند و اشـاره ای بدیـن اجازه ندیدند؛ بلکه آن 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ بربسـته و گشـودنی نیسـت. در الملـل و النحـل شهرسـتانی  گرهـی دانسـتند  را 

)25/1 ]32/1[( آمده است: »ابوبکر و عمر این درخواست را برنیاوردند؛ بلکه عمر او را از جایی 

کـه در یمـن اقامـت داشـت، 40 فرسـنگ دورتـر تبعیـد کـرد.« از همین جا اسـت کـه ابن   عبدَرّبه 

یـخ: 168/1( بـر ایـن باورنـد کـه َحَکـم رانده شـدۀ رسـول خدا و  در الِعقـد الفریـد و نیـز ابوالفـداء )الّتار

ابوبکر و عمر بوده؛ و همۀ صحابه نیز جوازی برای بازگرداندن این مرد و فرزندانش نمی دیدند؛ 

کار عیـب و ایـراد نمی گرفتنـد و در آن معـذورش می شـمردند؛ و در  وگرنـه از او بـه سـبب ایـن 

میان صحابه کسانی بودند که وعده های پیامبر؟ص؟ بر ایشان پوشیده نبود.

گوید: »چون  خلیفه را عذری دیگر نیز هست. ابن   عبدَرّبه )الِعقد الفرید: 272/2 ]118/4[( 

کـه رانـده شـدۀ پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر و عمـر بـود، به مدینـه بازگرداْنـد، مردم در  عثمـان، َحَکـم را 

گفـت: ›چـرا مـردم از مـن عیـب و ایـراد می گیرنـد؟ مـن  کردنـد. عثمـان  کار چـون و چـرا  ایـن 

صلـۀ رحـم نمـوده ]و حـّق خویشـاندی را ادا کـرده[ و چشـمی را روشـن نمـوده ام.‹« مـا بـا تحلیل 

 این سـخن خلیفه، احساسـات را جریحه دار نمی کنیم و در بارۀ مفاد آن، سـخن نمی گسـتریم 

که بازگرداندن  یافتید  که َحَکم و فرزندانش را شـناختید، در گاه  کریمانه از آن می گذریم. آن  و 

کارهـا بـه ایشـان و چیـره ساختنشـان بـر قانـون اسـالم و دادن  آنـان بـه مدینـۀ مشـّرفه و سـپردن 

گذشـت _ جنایتـی بـزرگ  کتـاب )ص235(  کـه در همیـن   چـراگاه خصوصـی بـه آنـان _ چنـان 

که هرگز چشمی با آن روشن نگردد. و نابخشودنی بر این اّمت است 
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32. بذل و بخشش های خلیفه به مروان

کـه هـم پسـرعمویش بـود و هـم دختـرش  خلیفـه بـه مـروان بـن َحَکـم بـن ابی العـاص _ 

را  دینـار   500000 بـا  برابـر  افریقـا  غنیمت هـای  خمـس   _ بـود  داده  ی  و همسـرِی  بـه  را  اّم ابـان 

ِکْنـدی، در خطـاب بـه خلیفـه، در همیـن زمینـه  بخشـید. عبدالّرحمـان بـن حنبـل ُجَمحـی 

اسـت: سـروده 
کاری را رها واننهاده است. که او هیچ  به خداوند سوگندی سخت می خورم 

گردی. اّما تو برای ما فتنه ای آفریده شده ای تا به تو آزموده شویم یا خود آزموده 

آن دو خلیفۀ امین، چراغ و نشانۀ راه هدایت را روشن نمودند.

کردند. نه درهمی دزدانه ستاندند و نه درهمی بر هوا و هوس صرف 

که برگذشت. کسی  اّما تو آن ملعون را به خود فراخوانده، نزدیک ساختی، بر خاف سّنت 

گاه را ]بــرای خــود  کــردی و خمــس مــال ایشــان را بــه مــروان بخشــیدی و چــرا بــر بنــدگان ســتم 

کــردی. و خویشــاوندانت[ قــرق 

گـزارش  گونـه  یـخ: 168/1( آن را ایـن  ابن ُقَتیبـه )المعـارف: ص84 ]ص195[( و ابوالفـداء )الّتار

نموده انـد. َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 38/5( ابیاتـی هماننـد این هـا آورده و بـه اسـلم بن اوس بن 

بجـرۀ سـاعدی خزرجـی نسـبت داده؛ یعنـی همـان کـس کـه از دفـن عثمان در بقیـع جلوگیری 

نمـود. ابیـات وی چنین اسـت:
کاری را رها واننهاده است. که او هیچ  به خداوند، پروردگار بندگان، سوگند می خورم 

که برگذشت. کسی  تو آن ملعون را به خود فراخوانده، نزدیک ساختی، بر خاف سّنِت 

ی َحَکم، پدر مروان، است.« _ گوید: »مقصود و _ َبالُذری 
گاه را ]بــرای خــود  کــردی و خمــس مــال ایشــان را بــه مــروان بخشــیدی و چــرا بــر بنــدگان ســتم 

کــردی. و خویشــاوندانت[ قــرق 

که می خواستی، رساندی. کسانی  که اشعری از خراج نزد تو آورد، به  مالی را 

اّما آن دو خلیفۀ امین، چراغ و نشانۀ راه هدایت را روشن نمودند.

کردند. نه درهمی دزدانه ستاندند و نه درهمی بر هوا و هوس صرف 
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همیـن ابیـات را ابن   عبدَرّبـه )الِعقـد الفریـد: 261/2 ]103/4[( آورده و بـه عبدالّرحمـان ]بـن 

حنبـل[ نسـبت داده اسـت. َبـالُذری ]أنسـاب األشـراف: 27/5 و 28[ از طریـق عبـداهلل بـن زبیـر 

گـزارش نمـوده اسـت: »بـه سـال 27 قمـری، عثمـان مـا را بـه نبـرد افریقـا فرسـتاد و عبـداهلل بـن 

بـه مـروان  بـزرگ دسـت یافـت و عثمـان خمـس آن را  بـه غنیمت هایـی  َسـْعد بـن ابی سـرح 

کـه مـروان خمـس ایـن غنیمت هـا را بـه بهـای  بـن حکـم بخشـید. در روایـت ابومخنـف آمـده 

ی بخشـید.  گفت و عثمان آن را به و 200000 دینار خرید و سـپس با عثمان در بارۀ آن سـخن 

کردنـد.« کار را بـر عثمـان زشـت شـمردند و بـه او اعتـراض  مـردم نیـز ایـن 

ایـن  افریقـا  »سرُاسـقف  اسـت:  آمـده  واقـدی  گـزارش  در  آورده،  ابن کثیـر  کـه  چنـان 

غنیمت هـا را بـه بهـای دو میلیـون و بیسـت هـزار دینـار بـا خلیفـه مصالحـه نمـود و عثمـان در 
گفته انـد: خانـدان مـروان _ بخشـید.«1 بـه خانـدان َحَکـم _ و برخـی  یـک روز همـۀ آن را 

یـد، از  مـم و الملـوک: 50/5 ]256/4[( از واقـدی، از ُاسـامة بـن ز
ُ
یـخ األ گـزارش طبـری )تار در 

گسـیل نمـود، سراسـقف آن  کـه چـون عثمـان، عبـداهلل بـن َسـْعد را بـه افریقـا  ابن  َکْعـب آمـده 

ی مصالحه  که ُجرجیر نام داشت، به بهای دو میلیون و پانصد و بیست هزار دینار با و دیار 

کـه عبداهلل  نمـود. پـس پادشـاه روم نیـز فرسـتاده ای گسـیل داشـت و فرمانـش داد تـا همچنـان 

بـن َسـْعد از آنـان مـال سـتانده، 300 قنطـار2 از ایشـان بسـتاَند ... مبلغ مصالحـۀ عبـداهلل بـن 

َسـْعد بـا آنـان برابـر بـا 300 قنطار طال بـود که عثمان آن را به خاندان َحَکم بخشـید.« حکایتگر 

گفت: ›ندانم.‹« گوید: »گفتم: ›یا به مروان؟‹  گزارش 

گویـد: »خمـس غنیمت هـای افریقـا را بـه  یـخ: 38/3 ]237/2[(  الّتار ابن اثیـر )الکامـل فـی 

از  را  ی  اّمـا عثمـان و بهـای 500000 دینـار سـتاند؛  بـه  را  بـن حکـم آن  و مـروان  آوردنـد  مدینـه 

1. البدایـة و الّنهایـه )152/7 ]170/7[(. بـر خواننـدگان پوشـیده نیسـت کـه ابن کثیـر گـزارش واقـدی را دسـتکاری نمـوده و 
گـزارش درسـت همـان اسـت که طبـری از وی آورده اسـت.

ـــز  ـــا ســـیم نی ـــر از زر ی گاو پ ـــه پوســـت  ـــد. ب گفته ان گـــون  گونا ـــدازۀ آن، ســـخن های  کـــه در ان ـــوده  ـــرای وزن ب 2. ِقنطـــار واحـــدی ب
)م.( می گفته انـــد. 
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پرداخـت آن معـاف نمـود. ایـن از مایه هـای اعتـراض و ایـراد مـردم بـه خلیفه بـود. این گزارش 

نیکوتریـن سـخنی اسـت کـه در بـارۀ خمـس غنیمت های افریقـا آورده اند. برخی نیـز گفته اند 

آننـد  بـر  َسـْعد بخشـید؛ و بعضـی  بـن  بـه عبـداهلل  را  افریقـا  کـه خلیفـه خمـس غنیمت هـای 

کـه خمـس  کـه آوردیـم، آشـکار می شـود  گزارشـی  کـه آن را بـه مـروان بـن حکـم عطـا نمـود. بـا 

غنیمت هـای افریقـا را در نبـرد نخسـت بـه عبـداهلل و خمـس غنیمت هـای افریقـا را در نبـرد 

کـرد. و خـدا داناتـر اسـت.« گشـت _ بـه مـروان عطـا  گشـوده  کـه در آن، همـۀ افریقـا  دوم _ 

کــه عثمــان فرمــان نوشــت تــا خمــس غنیمت های  گــزارش نموده انــد  َبــالُذری و ابن ســعد 

کار،  ی در ایــن  مصــر را بــه مــروان دهنــد؛ و نیــز اموالــی بــه خویشــاوندانش بخشــید؛ و توجیــه و

ــی از بیــت المــال برگرفــت و  ــز اموال ــدان فرمــان داده اســت. نی ــد ب کــه خداون ــود  صلــۀ رحــم ب

گفــت: »ابوبکــر و عمــر آن چــه را حّقشــان از بیــت المــال بــود، وانهادنــد؛  پیــش وام برداشــت و 

ی زشــت  کــردم.« و مــردم ایــن را بــر و اّمــا مــن آن را ســتاندم و میــان خویشــاوندانم تقســیم 

کردنــد. )الّطبقــات الکبــرٰی تألیــف ابن ســعد: 44/3 ]64/3[؛ أنســاب  شــمردند و بــه آن اعتــراض 

ــالُذری: 25/5( ــراف َب األش

کـرده  گـزارش  َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 28/5( از طریـق واقـدی، از اّم بکـر دختـر مسـور 

فراخواْنـد  آن  سـور  بـه  را  مـردم  سـاخت،  را  مدینـه  در  خویـش  سـرای  مـروان  چـون  کـه   اسـت 

گفـت: »بـه خـدا سـوگند! حّتـی یـک  و مسـور نیـز در زمـرۀ دعـوت شـدگان بـود. مـروان بـه آنـان 

گر غذایت  گفت: »ا درهم از مال مسـلمانان را در سـاخت این سـرای هزینه نکرده ام.« مسـور 

را می خـوردی و لـب فرومی بسـتی، برایـت بهتـر بـود. تـو همـراه ما بـه نبرد افریقا آمـدی، حال آن 

کم تـر بـود و از همـه سـبکبارتر بـودی. پـس ابن  َعّفـان  کـه امـوال و َبـردگان و یاورانـت از همـۀ مـا 

را  امـوال مسـلمانان  کارگـزار زکات شـدی و  تـو بخشـید و  بـه  را  افریقـا  خمـس غنیمت هـای 

ی هسـتم  کرام  کننـدۀ و کـه ا گفـت: »او بـه مـن  ی نـزد ُعـروه شـکوه ُبـرد و   سـتاندی.« مـروان از و

یش را نگاه می دارم، سخن درشت می گوید!« و آبرو
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ـــد: »عثمـــان 100000 درهـــم از بیـــت  گوی ـــد )شـــرح نهـــج البالغـــه: 67/1 ]199/1[(  ابن ابی الحدی

ـــد  ی ـــود. پـــس ز ـــه همســـری اش درآورده ب ـــان را نیـــز ب کـــه دختـــرش اّم اب ـــه مـــروان بخشـــید  المـــال ب

گریســـت.  ــاد و  ــان نهـ ــزد عثمـ ــا را آورد و نـ کلیدهـ ــود،  ــال بـ ــه دار بیـــت المـ ــه خزانـ کـ ــم  ــن ارقـ بـ

گفـــت: ›نـــه؛ بلکـــه  گریـــه می کنـــی؟‹  کـــه صلـــۀ رحـــم نمـــوده ام،  گفـــت: ›آیـــا از ایـــن  عثمـــان 

کـــه در زندگانـــی رســـول خـــدا؟ص؟  کـــه ایـــن مـــال را بـــه جـــای اموالـــی  گمـــان دارم  می گریـــم، زیـــرا 

ـــه مـــروان 100 درهـــم مـــی دادی،  گـــر ب ـــه خـــدا ســـوگند![1 ا در راه خـــدا بخشـــیدی، می ســـتانی. ]ب

کســـی جـــز تـــو را  کـــه  کلیدهـــا را بگـــذار؛  گفـــت: ›ای زادۀ ارقـــم!  بـــاز بســـیار بـــود.‹ عثمـــان 

خواهیـــم یافـــت.‹ نیـــز ابوموســـی اموالـــی فـــراوان از عـــراق بـــرای خلیفـــه آورد و او همـــۀ آن را 

میان بنی امّیه تقسیم نمود.«

گوید: »از جملۀ نکوهش ها و اعتراض های مردم  بی )الّسیرة الحلبّیه: 87/2 ]78/2[( 
َ
َحل

که صد هزار و پنجاه اوقیه به پسرعمویش، مروان بن حکم، بخشید.« به عثمان؟ضر؟ این بود 

مروان؛ و چیست مروان!

مـروان  پـدر  بـر  لعـن رسـول خـدا؟ص؟  در بـارۀ  روایـت صحیـح  کتـاب )ص246(  همیـن   در 

ی گذشـت. نیز خبر صحیح از عایشـه را در بارۀ مروان آوردیم: »رسـول خدا؟ص؟  و همۀ نسـل و

پدرت را لعن فرمود؛ پس تو پاره ای از لعنت خدا هسـتی.«

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحـن: 479/4 ]526/4[( از طریـق عبدالّرحمـان بـن عـوف   حا

کـرده اسـت: »هیـچ فرزندی برای کسـی در  _ ضمـن صحیـح شـمردن آن _ بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه او را نـزد پیامبـر؟ص؟ می آوردنـد ]و برایـش دعـا می فرمـود[.  مدینـه زاده نمی شـد، جـز ایـن 

ی آوردنـد و او فرمـود: ›این چلپاسـۀ َپسـت فرزند چلپاسـۀ َپسـت  پـس مـروان بـن حکـم را نـزد و

اسـت؛ لعنـت شـده فرزنـد لعنت شـده.‹«

کسـان آورده انـد: دمیـری )حیـاة الحیـوان: 399/2 ]422/2[(؛ ابن َحَجـر )الّصواعـق  آن را ایـن 

1. افزایش از اصل مأخذ است.)غ.(
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یـه بـه همیـن  بـی )الّسـیرة الحلبّیـه: 337/1 ]317/1[(. شـاید معاو
َ
المحرقـه: ص108 ]ص181[(؛ َحل

کـه بـه مـروان گفتـه اسـت: »ای زادۀ چلپاسـۀ پسـت! تـو در این حـّد و اندازه  سـخن اشـاره دارد 

]کـه می پنـداری[ نیسـتی.« ایـن سـخن را ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 56/2 ]155/6[( 

آورده است.

رسـول  »کنـار  اسـت:  کـرده  روایـت  سـند  ذکـر  بـا  ُمطِعـم  بـن  جبیـر  طریـق  از  ابن نجیـب 

کـه َحَکـم بـن ابی العـاص برگذشـت و پیامبـر؟ص؟ فرمـود: ›وای بـر اّمـت مـن  خـدا؟ص؟ بودیـم 

ْسـد الغابـه: 34/2 ]37/2[؛ اإلصابـه: 346/1؛ الّسـیرة الحلبّیـه: 337/1 ]317/1[؛ کنـز 
ُ
از نسـل ایـن!‹« )أ

)]167/11[  40/6 العّمـال: 

]قسـمت  اإلسـتیعاب  از  نقـل  بـه   )]150/6[  55/2( ابن ابی الحدیـد  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  در 

گفـت: »وای بـر تـو و وای بـر اّمـت  کـه روزی علـی؟ع؟ بـه مـروان نگریسـت و  سـوم/1388[ آمـده 

کـه موی شـقیقه ات سـپید گردد!« در عبـارت ابن اثیر چنین  محّمـد از تـو و خاندانـت، آن گاه 

ْسـد الغابـه: 348/4 ]145/5[(� 
ُ
اسـت: »وای بـر تـو و وای بـر اّمـت محّمـد از تـو و فرزندانـت!« )أ

گـزارش  کر همیـن را بـا عبـارت دیگـر  کـه در کنـز العّمـال )91/6 ]167/11[( آمـده، ابن عسـا چنـان 

نمـوده اسـت.

»ای  گفتنـد:  امیرالمؤمنیـن  موالمـان  بـه  پیامبـر،  نـوادگان  حسـین،  و  حسـن  روزی 

گفـت: »مگـر پیـش از1 کشـته شـدن عثمـان، بـا  امیرالمؤمنیـن! مـروان بـا تـو بیعـت  کنـد؟« و او 

گر  مـن بیعـت نکـرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیسـت؛ که آن دسـتی اسـت یهودگونـه ]و غّدار[. ا

کـه او را حکومتـی اسـت  کنـد، بـا نشـیمنگاهش خیانـت ورزد! هـال  بـا دسـتش بـا مـن بیعـت 

]کوتاه[ همچون لیسـیدن سـگ بینی اش را. او پدر چهار قوچ2 اسـت و اّمت از او و فرزندانش 

روزی سرخ خواهد دید.« )نهج البالغه ]ص102[(

1. در نهج البالغه و شرح آن، آمده است: »پس از.«)غ.(

کثـر مـردم  بـر آننـد کـه اینـان چهـار فرزنـد عبدالملـک ]بن مروان[ هسـتند، از ایـن قرار: ولید، سـلیمان، یزید، هشـام. اّما  2. ا
ابن ابی الحدیـد آنـان را فرزنـدان مـروان می دانـد: عبدالملک، بشـر، محّمـد، عبدالعزیز.
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گویـد: »ایـن خبـر از طریق هـای بسـیار  ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 53/2 ]148/6[( 

روایـت شـده و همـراه افزایشـی کـه صاحـب نهـج البالغـه آن را یاد نکرده، نیز آمده؛ و آن، سـخن 

گـردد، پرچـم  کـه مـوی شـقیقه اش سـپید  آن حضـرت؟ص؟ در بـارۀ مـروان اسـت: ›از آن پـس 

ضاللتـی را برمـی دارد. و او را حکومتـی خواهـد بـود.‹ ... .«

گرفته که در الّطبقات الکبـرٰی )30/5 ]43/5[( از  ابن ابی الحدیـد ایـن افزایـش را از ابن سـعد 

آن یـاد نمـوده و گفتـه اسـت: »روزی علـی بـن ابی طالـب بـه مروان نگریسـت و گفـت: ›هرآینه 

گـردد، پرچـم ضاللتـی را برمـی دارد؛ و او را حکومتـی  کـه مـوی شـقیقه اش سـپید  از آن پـس 

که می بینید، این حدیث چیزی اسـت  اسـت همچون لیسـیدن سـگ بینی اش را.‹« چنان 

جـز آن چـه در نهـج البالغـه آمـده؛ و بـر خالف پندار ابن ابی الحدید، افزوده ای به آن نیسـت. نیز 

ّمـه: ص45 ]ص78[( دیـده نمی شـود. 
ُ
گـزارش سـبط ابن جـوزی )تذکـرة خـواص األ ایـن افزایـش در 

و خـدا دانا اسـت.

گویـــد: »مـــروان را ›نـــخ باطـــل‹ می گفتنـــد1؛ زیـــرا هـــم  َبـــالُذری )أنســـاب األشـــراف: 126/5( 

کـــه در نـــور آفتـــاب ]از  باریک انـــدام بـــود و هـــم درازقـــد، هماننـــد نخـــی ســـپیدرنگ ]از غبـــار[ 

کـــه برخـــی وی را عبدالّرحمـــان بـــن حکـــم، بـــرادر مـــروان،  ســـوراخ ســـقف[ دیـــده می شـــود. شـــاعر _ 

دانســـته اند _ ســـروده اســـت:
کــه  کــه بــه پشــتش زده شــده2 پرســم  کــس  بــه هســتی ات ســوگند! خــود ندانــم و از همســر آن 

او چــه می کنــد.

کردنــد تــا بــه هرکــه خواهــد عطــا  کــم  کــه نــخ باطــل را بــر مــردم حا کســانی را  کنــد  خداونــد نفریــن 
که خواهد، دریغ نماید!3 کند و از هر 

کشـــته شـــدن عمـــرو بـــن ســـعید اشـــدق   َبـــالُذری )أنســـاب األشـــراف: 144/5( در شـــرح 

1. بنگرید به: ثمار القلوب: ص76

د نهم به خواسـت 
ّ
2. اشـاره بـه مـروان دارد کـه روز محاصـرۀ خانـۀ عثمـان، به پشـتش زده شـد؛ چنـان که ماجرایش در مجل

خـدای تعالـی خواهد آمد.

سد الغابه: 348/4 ]145/5[( آورده است.
ُ
3. این دو بیت و پیش از آن را ابن اثیر )أ
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ـــرادر اشـــدق، ایـــن ســـروده  ـــن ســـعید، ب کشـــت _ از یحیـــی ب ـــروان او را  ـــن م کـــه عبدالملـــک ب  _

را آورده اســـت:
کســی همچــون شــما، خانــه را بــر  ای فرزنــدان نــخ باطــل، در حــّق عمــرو نــارو و نیرنــگ زدیــد. و 

کنــد. پایــۀ نیرنــگ و نــارو بنــا 

ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 55/2 ]151/6[( ایـن شـعر را از عبدالّرحمـان بـن حکـم 

کرده اسـت: در بـارۀ بـرادرش یـاد 

ای مروان! من همۀ بهرۀ خویش از تو را به عمرو و مروان دراز و خالد بخشیدم.

کاســته ]و  کــه  کمــال[ یابــد و نکاهــد؛ اّمــا تــو آن فرزنــدی هســتی  کــه افزایــش ]و  بســا فرزنــدی 

ناقــص[ شــود و نیفزایــد.

نیـز ماِلـک بـن ریـب _ کـه شـرح حالـش در الّشـعر و الّشـعراء تألیـف ابن ُقَتیبه ]ص221[ آمـده _ در 

گوید: هجو مـروان 
کار ما به دست مروان نیست، بلکه به دست دختر جعفر1 است. به هستی ات سوگند! 

کاش او امیر ما می گشت و تو _ ای مروان! _ عورت زنانه داشتی!

َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 72/10( از طریـق ابویحیـی آورده اسـت: »میـان حسـن و حسـین 

کـه یکدیگـر را دشـنام می گفتنـد. پـس حسـن، حسـین را بـه سـکوت فراخواْنـد.  و مـروان بـودم 

›گفتـی:  گفـت:  و  آمـد  خشـم  بـه  حسـن  هسـتید.‹  شـده  لعنـت  ›خاندانـی  گفـت:  مـروان 

کـه در صلب پـدرت بودی،  خانـدان لعنـت شـده! پـس بـه خـدا سـوگند! خداونـد تـو را آن گاه 

کـرده و سـیوطی در  لعـن فرمـود.‹« ایـن را َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 85/3[ بـا ذکـر سـند روایـت 

کـه در َکْنـُز الُعّمـال )90/6 ]357/11[( آمـده _ بـه نقـل از ابن سـعد و ابو َیْعلـٰی  جمـع الجوامـع _ چنـان 

یـخ مدینـة دمشـق: 181/24[ آورده اسـت. کر ]مختصـر تار ]المسـند: 135/12[ و ابن عسـا

ی بـرای قانون هـای دیـِن  ژرف کاوان در بررسـی سـیرۀ مـروان و کارهایـش درمی یابنـد کـه و

1. همسـر مـروان بـوده و زنـی هاشـمی و مشـهور بـه ام ّابیهـا، دختـر عبـداهلل بـن جعفر بن ابی طالـب. وی از مروان جدا گشـت 
و همسـر علـی بـن عبداهلل بن عّباس شـد.
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تبـاه  از  و  می دانسـت  دنیایـی  سیاسـت هایی  را  آن  و  نمی شـمْرد  ارزشـی  مسـتقیم  راسـِت 

کردنشـان بـر حسـب اقتضـا و وضعّیتـش و طبـق وضـع   سـاختن پـاره ای از آن هـا یـا دگرگـون 

یم که جـز این ها را  کنـون چنـد نمونـۀ سـهمگین از آن را می آور و حـال خویـش، پـروا نداشـت. ا

کرد: با آن قیاس توان 

1. احمد، پیشـوای حنبلیان، )المسـند: 94/4 ]58/5[( از طریق عباد بن عبداهلل بن زبیر 

ی به مّکه رفتیـم. او نماز ظهر را دو  یـه بـرای حـج بـر ما درآمد، همراه و آورده اسـت: »چـون معاو

رکعـت بـا مـا نهـاد و سـپس بـه دار الّنـدوه بازگشـت. _ پیش تـر عثمـان در مّکـه، نمازهـای ظهـر 

و عصـر و عشـا را چهـار رکعـت می گـزاْرد و چـون بـه منـا و عرفـات درمی آمـد، نمـاز را شکسـته 

کـه  گاه  گـزاردن حـج و هنـگام اقامـت در منـا، نمـاز را تمـام می گـزارد تـا آن  می خواْنـد و پـس از 

یـه نمـاز ظهـر را بـا مـا دو رکعـت نهـاد، مـروان بـن حکـم   از مّکـه بیـرون رود. _ پـس چـون معاو

و عمـرو بـن عثمـان برخاسـتند و بـه سـوی او رفتنـد و گفتنـد: ›هیـچ کس زشـت تر از شـیوۀ تو، 

یـه بـه آن دو گفـت: ›آن چیسـت؟‹ آن دو گفتند:  بـر پسـرعمویت عیـب نگرفتـه اسـت!‹ معاو

گفـت: ›وای  یـه بـه آن دو  کـه عثمـان نمـاز را در مّکـه تمـام می گـزاْرد؟‹ معاو ›آیـا نمی دانـی 

کـه مـن انجـام دادم؟ مـن همـراه رسـول خـدا؟ص؟  کار درسـت جـز همیـن اسـت   بـر شـما! آیـا 

گـزاْرد و مخالفت  گـزاردم.‹ گفتنـد: ›پسـرعمویت آن را تمـام  و ابوبکـر و عمـر ؟امهضر؟ چنیـن نمـاز 

یـه بـرای نمـاز عصـر بیـرون شـد و آن را بـا مـا چهـار  کـردن او اسـت.‹ پـس معاو تـو بـا او، عیـب 

رکعـت نهاد.«

یـان خبـر  کـرده و راو آن را َهیَثمـی )مجمـع الّزوائـد: 156/2( بـه نقـل از احمـد و َطَبرانـی یـاد 

احمد را ثقه شمرده است.

کـــه ســـتون دیـــن اســـت، ایـــن  یـــه، بـــا نمـــاز  ی، معاو پـــس چـــون مـــروان و خلیفـــۀ زمـــان و

کتـــاب  کاِر مخالفـــش بـــا  کرامـــت عثمـــان در  کـــه پاســـداری از  کننـــد _ تـــا آن جـــا   گونـــه بـــازی 

یـــه بـــه رأی  و ســـّنت، بـــر عمـــل طبـــق ســـّنت رســـول خـــدا؟ص؟ مقـــّدم شـــمرده شـــد و معاو
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گونـــه بـــه جـــای آورد _ دیگـــر بـــا احـــکام فروتـــر از نمـــاز  ناراســـت مـــروان تـــن داد و نمـــاز عصـــر را آن 

کنند؟ در دین چگونه بازی 

کـردن او  ی، عیـب  کـه مخالفـت بـا عثمـان در رأی خـاّص و جـای بسـی شـگفتی اسـت 

قلمـداد می گـردد و بـه سـبب آن، حکـم ثابـت دینـی دگرگـون می شـود؛ اّمـا مخالفـت بـا رسـول 

بدعت هـای  و  باطل هـا  آن،  سـبب  بـه  تـا  نمی شـود  شـمرده  ممنـوع  ی،  و آورده هـای  و  خـدا 

گـردد! نوپدیـد تـرک 

یـــه را از مخالفـــت بـــا عثمـــان نهـــی نمـــود،   کـــه همیـــن مـــروان معاو نیـــز شـــگفت اســـت 

یـــد، نهـــی  نکـــرد آیـــا اینـــان در زمـــرۀ  کـــه بـــا رســـول خدا؟ص؟ مخالفـــت ورز ولـــی عثمـــان را 

کننـــد و بـــه  گشـــته تـــا بـــه معـــروف امـــر و از منکـــر نهـــی  کـــه بـــرای مـــردم پدیـــدار  نیکوتریـــن اّمتنـــد 

ـــدا،  ـــن خ ـــا دی ـــردازان ب ـــن بازی پ ـــه ای ک ـــت  ـــا آن اس ـــۀ این ه ـــگفت تر از هم ـــد؟ ش ـــاور آورن ـــدا ب خ

کـــه رفتارشـــان چنیـــن اســـت و از دیـــن راســـت مســـتقیم ایـــن  کســـانی  عـــادل شـــمرده شـــوند؛ 

انـــدازه مایـــه دارنـــد!

2. بخـاری ]الّصحیـح: 326/1[ از طریـق ابوسـعید ُخـْدری بـا ذکر سـند روایت کرده اسـت: 

کـه امیـر مدینـه بـود، در روز عیـد قربـان یـا ِفطـر بیـرون شـدم. چـون بـه نمـازگاه  »همـراه مـروان 

کـه پیـش از  ـت بـود. چـون مـروان خواسـت 
ْ
کثیـر بـن َصل کـه سـاختۀ  رسـیدیم، منبـری دیدیـم 

گـزاردن بـر آن منبـر فـراز شـود، جامـه اش را کشـیدم و او نیز جامۀ مرا کشـید و بر منبر رفت  نمـاز 

کردیـد.‹  گفتـم: ›بـه خـدا سـوگند! ]سـّنت را[ دگرگـون  و پیـش از نمـاز خطبـه خوانـد. بـه او 

گفتم: ›به خدا سـوگند!  گفت: ›ای ابوسـعید! آن چه تو ]از سـّنت[ می دانی، از میان رفت.‹ 

گفـت: ›مـردم پـس از نمـاز پـای سـخن مـا  آن چـه می دانـم، از آن چـه نمی دانـم بهتـر اسـت.‹ 

کـردم.‹« در عبـارت شـافعی آمـده اسـت: »ای  نمی نشسـتند؛ پـس خطبـه را پیـش از نمـاز ادا 

ابوسـعید آن چـه می دانـی، وانهـاده شـد.«

ُپـر  کـه چگونـه مـروان سـّنت را دگرگـون می سـازد و دهانـش را از سـخنی  آیـا می بینیـد 
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می کنـد کـه هیـچ مسـلمانی را دم زدن از آن جایـز نیسـت؟ گویـا که ایـن کار را به او وانهاده اند 

کردن را روا  که برخاسـته از گسـتاخی بر خدا و رسـول اسـت، ادامۀ این رها  کردن سـّنت  و رها 

می سـازد! چـرا آن چـه ابوسـعید از سـّنت می دانسـت، از میـان رفـت و رهـا گشـت؟

کـه از پسـرعمویش عثمـان  کار دو نکتـه را در نظـر داشـت: یکـی آن  آری؛ مـروان در ایـن 

دشـنام  و  ناسـزا  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  موالمـان  بـه  خطبـه  در  کـه  ایـن  دیگـر  و  می کـرد  ی  پیـرو

کنـده می شـدند.  می گفـت و او را لعـن می نمـود؛ پـس بدیـن سـبب، مـردم از پـای سـخنش پرا

کنده نگردند و آن سـخنان سـنگین را بشـنوند  ی خطبه را بر نماز پیش انداخت تا مردم پرا و

ـد )167-164( 
ّ
گـوش سـپارند! بـه آن چـه در همیـن مجل ک بـار  گناه آلـوِد هال گفتارهـای  و بـدان 

آوردیـم، بنگریـد. پیش تـر در همیـن کتـاب )ص166( سـخن عبـداهلل بـن زبیـر را آوردیـم که گفت: 

کـه ره  »همـۀ سـّنت های رسـول خـدا؟ص؟ دگرگـون شـده، حّتـی نمـاز.« از ایـن سـخن برمی آیـد 

یگـری هوس هـا بـه سـّنت ها، تنهـا بـه خطبـۀ پیـش از نمـاز محدود نشـده  یافتـن دگرگونـی و باز

و بـه بسـیاری از احـکام کشـیده شـده؛ چنـان کـه پژوهنـدگان ژرف کاو در سـیره و حدیـث، آن 

یابند. را در

ید  کـه ُاسـامة بن ز 3. مـروان بـه موالمـان امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ دشـنام مـی داد و چنـان 
گفتـه، مـردی زشـت گفتار و هرزه زبـان بـود.1

بـر  را  لعنـت شـده  پسـت  آن چلپاسـۀ  کـه  نهـاد  را خـود عثمـان  کار  ایـن  ِبنـای  سـنگ 

کـه بـه علـی گفـت: »خـود را مهّیای قصاص مـروان کن!«  امیرالمؤمنیـن گسـتاخ نمـود، آن روز 

کشـیدن  و  ی  و دشـنام  سـبب  »بـه  گفـت:  عثمـان  چیـز؟«  چـه  »از  گفـت:  آن حضـرت؟ع؟ 

گویـا تـو بهتـر از او  گفـت: »چـرا او تـو را دشـنام ندهـد؟  شـتر سـواری اش.« نیـز بـه آن حضـرت 

یـه نیـز بـا همـۀ تـوش و توانـش، این ناسـزا گویی را به اوج رسـاند و مـروان نیز از او  هسـتی!«2 معاو

1. اإلستیعاب ]قسمت اّول/77[ در شرح حال ُاسامه.

د ضمن ماجرای ابوذر، به خواست خدای تعالی خواهد آمد.
ّ
گسترده در این زمینه، در همین مجل 2. گفتار 
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گرفت، در اسـتوار سـاختن  کرسـی خطابه جای  گاه بر فراز منبر  یا  ی نمود و هر  به زشـتی پیرو

کوشـید و بدان ترغیب نمود  این رسـم از هیچ تالشـی فروگذار ننمود و همچنان در انجام آن 

ی و در میـان  تـا رسـمی رایـج پـس از هـر نمـاز جمعـه و جماعـت در هـر منطقـۀ زیـر فرمـان و

کـه  کـه 9 مـاه بـه طـول انجامیـد و چنـان  ی بـود  کارگزارانـش شـد. و ایـن در روزگار خالفـت و

موالمـان امیرالمؤمنیـن وصـف نمـود، همچـون لیسـیدن سـگ بینـی خویـش را بـود. این روش 

ی از او  کـه داَرُقْطنـی از طریـق خـود و زشـت جـز بـه سـبب سیاسـت های دنیایـی نبـود. چنـان 

روایـت نمـوده، مـروان بـا ایـن سـخن از نهـان خویش پرده برداشـت: »هیچ کس بیـش از علی، 

گفـت:  گفتنـد: »پـس چـرا بـر منبرهـا دشـنامش می دهیـد؟«  از عثمـان دفـاع نمی کـرد.« بـه او 

»کار مـا جـز بـا ایـن سـامان نیابـد!« )الّصواعـق المحرقـه تألیـف ابن َحَجـر: ص33 ]ص55[(

کــه  ابن َحَجــر )تطهیــر الجنــان ]ص63[ _ در حاشــیۀ الّصواعــق المحرقــه )ص142( _ بــا ســندی 

یانــش ثقــه هســتند، آورده اســت: »چــون مــروان حکمــران مدینــه شــد، هــر جمعــه علــی را بــر  راو

کــه دشــنام نمی گفــت  گشــت  کــم   منبــر دشــنام مــی داد. پــس از او ســعید بــن عــاص حا

گرفــت. حســن ]بــن علــی؟امهع؟[ ایــن را  کار آمــد و دشــنام را از ســر  و ســپس دیگربــار مــروان بــر 

یــد و جــز هنــگام اقامــۀ نمــاز، بــه مســجد درنمی آمــد. مــروان  می دانســت؛ پــس ســکوت می ورز

ی  گســیل داشــت و او بــه و کــه فرســتاده ای را بــه خانــه اش   بــه ایــن هــم راضــی نبــود تــا آن جــا 

ــل  ــز َمَث ــم ج ــو را نیافت ــل ت ــود: ›َمَث ــن ب ــنام ها، ای ــۀ آن دش ــیار داد. از جمل ــنام بس ــدرش دش و پ

ی بــه آن  گوید:“پــدرم اســب اســت.”‹1 و کیســت؟” و او  گویند:“پــدرت  کــه بــه او  اســتری 

فرســتاده گفــت: ›نــزد مــروان بازگــرد و بــه او بگو:“بــه خــدا ســوگند! بــا دشــنام دادنــم بــه تــو، گناه 

گــر دروغ  گفتــی، از تــو نمی زدایــم؛ و دیــدارگاه مــن و تــو نــزد خداونــد اســت. ا چیــزی از آن چــه را 

کــه َمَثلــم  کیفــر و انتقــام خــدا بــس ســخت اســت! جــّد مــن بزرگوارتــر از آن اســت  گویــی، 

همچون استری باشد.”‹ ... .«

1. در اصـل مأخـذ نیـز چنیـن آمـده؛ اّمـا گونـۀ اصلـی آن چنیـن اسـت: »گفـت: ›دایـی ام اسـب اسـت.‹« ایـن َمَثـل را در بارۀ 
کـه َخلـط مبحـث کنـد. بنگرید به: مجمـع األمثـال میدانـی: 507/2.)غ.( کسـی بـه کار برنـد 

)374(

265/8

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 408



از  امـام،  کـردن  لعـن  و  دادن  دشـنام  کـه  ندارنـد  اختـالف  مسـلمانان  از  تنـی  دو  هیـچ 

یـخ:  ]الّتار ابن معیـن  از   )]447/1[  509/1 الّتهذیـب:  )تهذیـب  ابن َحَجـر  اسـت.  ک  هـال مایه هـای 

کـس عثمـان یـا  َطلحـه یـا یکـی از اصحـاب رسـول خـدا؟ص؟ را  کـه هـر  گـزارش نمـوده   ]66/2

دشـنام دهد، دّجال اسـت و حدیثش را نتوان نوشـت و لعنت خدا و فرشـتگان و همۀ مردم 

کوتاه  گر این سـخن صحیح باشـد، دیگر مروان چه بهایی دارد؟ ما از هر چه  از آِن او اسـت. ا

کـه موالمـان امیرالمؤمنیـن همچون یکی از صحابه اسـت که ُحکم  آییـم، از ایـن فروتـر نیاییـم 

یم  هـر دشـنام گر و لعنـت کننـدۀ ایشـان، آنـان را دربرمی گیـرد؛ چـه رسـد بـه آن که ما بر ایـن باور

کـه آن حضـرت؟ع؟ سـرور همـۀ صحابـه، بـی هیـچ اسـتثنا، و سـاالر اوصیـا و آقـای پیشـینیان 

بـه  ک  پـا قـرآن حکیـم، جـان پیامبـر  بـه تصریـح  و  و پسـینیان، جـز پسـرعمویش؟ص؟، اسـت 

ی، همانند لعن و دشـنام رسـول خدا اسـت؛ و خود  گفتن به و شـمار رود. پس لعن و دشـنام 

پیامبـر؟ص؟ فرمـوده اسـت: »هـر کـه علـی را دشـنام گویـد، مرا دشـنام گفتـه؛ و هر که مرا دشـنام 
دهـد، خداونـد را دشـنام داده اسـت.«1

گـردش روزگار بـه بـدی بـرای خانـدان عصمـت  مـروان همـواره در انتظـار پیشـامد بـد و 

یـخ  )تار کر  ایشـان مغتنـم می شـمرد. ابن عسـا آزار دادن  بـرای  را  بـود و هـر فرصتـی  و قداسـت 

که حسـن در اتاق رسـول خدا؟ص؟ به  گوید: »مروان نپذیرفت  مدینة دمشـق: 227/4 ]287/13[( 

کنـار رسـول خـدا دفـن شـود،  کـه فرزنـد ابوتـراب در  ک سـپرده شـود؛ و گفـت: ›مـن نگـذارم  خـا

کار برکنـار شـده بـود  گشـت.‹ و در آن هنـگام، مـروان از  کـه عثمـان در بقیـع دفـن   حـال آن 

یه را خشنود سازد. او تا هنگام مرگ، به دشمنی با بنی هاشم  کار، معاو و می خواست با این 

ادامه داد.«

کـه خشـنودی اش بـا آزار دادن عتـرت رسـول خـدا بـه دسـت  کـدام خلیفـه اسـت  ایـن 

ک، آن نـوادۀ پیامبـر، سـزاوار دفـن شـدن در اتاق شـریف  می آیـد؟ چـه کسـی بیـش از حسـِن پـا

کـم )121/3 ]131/3[(؛ مسـند احمـد )323/6 ]455/7[(. در بـارۀ طریق هـای آن  1. المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
گفته خواهد شـد. بـه تفصیـل سـخن 
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م، عثمـان سـزاوار دفـن در 
ّ
او اسـت؟ بـا کـدام دلیـل از کتـاب یـا سـّنت و یـا بـه کـدام حـّق مسـل

کـه فرزنـد َحَکـم، ابن عمـر را  کینـۀ نهفتـه بـر ضـّد بنی هاشـم بـود  آن مـکان بـود؟ بـر اثـر همیـن 

بـه خالفـت و جنگیـدن بـرای آن برمی انگیخـت. ابوعمـر از طریـق ماجشـون و جـز او روایـت 

کشـته شـدن عثمـان؟ضر؟ مـروان همـراه چنـد تـن نـزد عبـداهلل بـن عمـر رفـت  کـه پـس از   نمـوده 

و بـه او پیشـنهاد بیعـت نمودنـد. عبـداهلل بـن عمـر گفـت: »بـا مردم چـه کنم؟« گفـت: »با آنان 

گـر همـۀ مـردم،  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! ا کنـارت نبـرد می کنیـم.« او  می جنگـی و مـا نیـز در 

جـز اهالـی فـدک، بـر خالفـت من همداسـتان گردند، با ایشـان نمی جنگم.« پس ایشـان از نزد 

کـه مـروان می گفـت: ی بیـرون شـدند، حـال آن  و
گردد.1 که بر دیگران چیره  کس است  پس از ابولیلی، حکومت از آِن هر 

چــرا آن چلپاســۀ پســت پــس از رســیدن نوبــت بــه ســرور عتــرت، شــیوۀ انتخابــاِت عرفــی 

ی را مجــاز شــمرد تــا چنیــن  گزینــش خلیفــه را وانهــاد؟ چــه چیــز و ]= غیــر شــرعی[ بــرای 

کنــد و ابن عمــر را بــر خالفــت و جنگیــدن در راه دســتیابی بــه آن، برانگیــزد، از آن  مخالفــت 

کــه همــۀ اّمــت بــر موالمــان امیرالمؤمنیــن همداســتان گشــته و بــا او بیعــت نمــوده بودنــد؟  پــس 

کار نبــود و اهــل حــّل و عقــد، رأی آزادانــه ای  آری؛ از همــان روز نخســت، انتخــاب درســتی در 

کــه: نداشــتند. چــه زمــان چنیــن بــود؛ چــه زمــان؟ حــال آن 
گردد. که بر دیگران چیره  کس است  پس از ابوزهرا، حکومت از آِن هر 

این است مروان!

یـم و بـه اصـرار در بـارۀ ایـن چلپاسـۀ پسـت لعنـت  کنـون بـا مـن بیاییـد تـا نـزد خلیفـه رو ا

کـه چـرا  گشـت _ بپرسـیم  کـه هـم در صلـب پـدرش و هـم پـس از زاییـده شـدن لعنـت  شـده _ 

پناه دادن او را روا شـمرد و بر زکات امینش دانسـت و برای مشـورت در بارۀ مصالح عمومی، 

کـه او  کـرد  کاتـب خویـش نمـود و آن قـدر بـه خویشـتن نزدیکـش  ی را  یـد و و بـه او اعتمـاد ورز

1. اإلستیعاب ]قسمت سوم/952[ ضمن شرح حال عبداهلل بن عمر.
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ی قـرار  ی و کـه سـخن پیامبـر بزرگـوار؟ص؟ فـرارو گشـت؟1 ایـن در حالـی بـود  ی چیـره  بـر خـود و

کـه مـروان انجـام داده بـود. خلیفـه وظیفـه داشـت  گری  داشـت و نیـز کارهـای ناراسـت و رسـوا

کارهاشـان، آنـان را بـزرگ بشـمارد،  گفتـن  کـه مؤمنـان شایسـته را پیـش انـدازد و بـرای سـپاس 

کـه گسـتاخان و بی بندوبارانـی همچـون مـروان را تکریـم کنـد؛ همـان کسـی که زشـت  نـه ایـن 

ی و اعتـراض بـه او و ترش رویـی در برابـر او واجـب اسـت. از رسـول  کار ناشایسـت و شـمردن 

کاری بـس زشـت و ناپذیرفتنـی را ببینـد و بتوانـد بـا  کـه  خـدا؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »هـر 

گـر بـا آن نتوانـد، باید با زبانـش این گونه  دسـت خویـش آن را تغییـر دهـد، بایـد چنیـن کنـد؛ و ا

گـر بـا آن نیـز نتوانـد، بایـد بـا قلبـش چنین کنـد. و ایـن فروترین مرتبۀ ایمان اسـت.«2  نمایـد؛ و ا

کـردن، آن اسـت که  نیـز موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ گفتـه اسـت: »پایین تریـن مرتبـۀ اعتـراض 

گناهـکاران رو بـه رو شـوی.« یانـه بـا  ترش رو

گیریـم کـه خلیفـه دچـار تأویـل و خطـا شـد؛ اّما چـرا با مـروان این همه گشـاده  رویی نمود 

ی بایـد دور می شـد؟ چـرا او را پنـاه داد، حـال آن  کـه و و او را بـه خـود نزدیـک سـاخت، بـا آن 

کـه بایـد مّتهمـش می دانسـت؟  کـه بایـد رانـده می گشـت؟ چـرا او را امیـن شـمرد، در حالـی 

کامـش  کـه بایـد نا ی نمـود، حـال آن  چـرا از امـوال مسـلمانان آن بخشـش های سـنگین را بـه و

کـه بـه یقیـن الزم   می کـرد؟ چـرا او را بـر عطاهـای مسـلمانان چیره دسـت سـاخت، در حالـی 

کوتاه نماید؟ که دستش را از آن  و واجب بود 

تـو  و  اسـت  عـذری  را  او  شـاید   _ ندانـم!  مسـائل  ایـن  در بـارۀ  را  خلیفـه  بهانه هـای  مـن 

سرزنشـش می کنـی! _ اّمـا مسـلمانان آن روزگار، وی را معـذور نشـمردند، حـال آن کـه از نزدیـک 

گاه بودنـد و حقایـق را ژرف کاوانه درمی یافتند. چگونه مسـلمانان او را معذور دانند،  بـر ماجـرا آ

کـه هرچـه بـه چنـگ آریـد،  گوینـده پیـش چشمشـان بـود: »و بدانیـد  کـه سـخن واالتریـن  در حالـی 

کرده اند. سد الغابه: 348/4 ]144/5-145[( یاد 
ُ
که ابوعمر )اإلستیعاب ]قسمت سوم/1387[( و ابن اثیر )أ 1. چنان 

کتاب )ص165( گذشت. 2. این حدیث در همین 
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پـس پنـج یـک آن بـرای خـدای و پیامبـر و خویشـاِن ]پیامبـر[ و یتیمـان و تهیدسـتان و در راه مانـدگان ]از 

گر به خدای ایمان آورده اید.« ]انفال/41[؟ خاندان پیامبر[ است ا

آیـا بخشـیدن خمـس ]غنیمت هـا[ بـه مـرواِن لعنـت شـده، بیـرون شـدن از حکـم قـرآن 

نیسـت؟ آیـا عثمـان همـان کسـی نیسـت کـه همـراه جبیـر بن ُمطِعم نزد رسـول خـدا؟ص؟ رفت 

کـره نمـود تـا سـهمی از خمـس را بـرای خاندانـش قـرار دهـد؛ اّمـا رسـول خـدا چنیـن  و بـا او مذا

کـه خاندان عبدشـمس و خانـدان نوفل سـهمی از آن ندارند؟ جبیر بن  نکـرد و تصریـح فرمـود 

لب1 تقسـیم  گویـد: »چـون رسـول خـدا سـهم خویشـاوندان را میـان بنی هاشـم و بنی  ُمّطَ ُمطِعـم 

ی رفتیـم. مـن گفتـم: ›ای رسـول خـدا! اینان بنی هاشـم هسـتند که  نمـود، مـن و عثمـان نـزد و

کـه داری و خداونـد تـو را در آن قرار داده  فضلشـان انـکار ناشـدنی اسـت؛ بـه خاطـر جایگاهـی 

که به آن ها سـهم  لب چگونه اسـت  که تو از ایشـان هسـتی؛ اّما نظر شـما در بارۀ بنی  ُمّطَ و این 

کـه مـا و ایشـان بـا تـو دارای یـک نسـبت هسـتیم.‹  دادیـد و بـه مـا ندادیـد؟ جـز ایـن نیسـت 

بنی هاشـم  نشـدند.  جـدا   _ مـا  از  یـا:   _ مـن  از  اسـالم،  و  جاهلّیـت  در  ›آنـان  فرمـود:   پیامبـر 

کرد.  لب یکی هسـتند.‹ و سـپس ]به نشـانۀ یکی بودِن آن دو[ انگشـتانش را در هم  و بنی  ُمّطَ

بـرای  قـرار داد،  از آن خمـس  لـب سـهمی  و بنی  ُمّطَ بـرای بنی هاشـم  کـه  رسـول خـدا چنـان 

األمـوال:  بخـاری: 28/5 ]1143/3[؛  )صحیـح  نـداد.«  قـرار  نوفـل  و خانـدان  خانـدان عبدشـمس 

ص331 ]ص415[؛ الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقی: 340/6 و 342؛ سـنن  ابـی داوود: 31/2 ]145/3-146[؛ 

ی: 328/7(
ّ
مسند احمد: 81/4 ]36/5[؛ الُمحل

بر خدا و رسـولش سـنگین اسـت که سـهم خویشـاوندان نزدیک رسـول خدا؟ص؟ به کسـی 

کـه پیامبـر؟ص؟ او را راْنـد و لعـن نمـود و خـود و خاندانـش را از خمـس محـروم  بخشـیده شـود 

کتـاب و سـّنت سـرپیچید و بسـتگان  کـه از حکـم  سـاخت؟ پـس خلیفـه چـه عـذری دارد 

بـر خویشـان رسـول خـدا؟ص؟ _ کـه  را  قـرآن،  زبـان  بـه  خویـش، زادگان آن درخـت لعنـت شـده 

1. مّطلب برادر هاشم از یک پدر و مادر بود و مادرشان عاتکه بنت ُمّره نام داشت.
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خداونـد دوستی شـان را در قـرآن حکیـم واجـب فرمـوده _ برتر شـمْرد؟ من ندانـم. و خداوند پیگیر 

حسابرسـی ایشـان اسـت.

33. تیول ها و بخشش های خلیفه به حارث

عثمـان بـه حـارث بـن َحَکـم بن ابی العاص، برادر مروان و همسـر عایشـه که دختر عثمان 

بود، 300000 درهم بخشـید؛ چنان که در أنسـاب األشـراف َبالُذری )52/5( آمده اسـت. همو )همان: 

گوید: »شـتران زکات را نزد عثمان آوردند و او آن ها را به حارث بن َحَکم بخشـید.«  )28/5

ابـــن  ابن ُقَتیبـــه )المعـــارف: ص84 ]ص195[(؛ ابن   عبدَرّبـــه )الِعقـــد الفریـــد: 261/2 ]103/4[(؛ 

 ابی الحدیـــد )شـــرح نهـــج البالغـــه: 67/1 ]198/1[(؛ و راغـــب )محاضـــرات االدبـــاء: 212/2 ]مـــج2/ج4/

ـــۀ  ـــرای هم ـــزون1، ب ـــام مه ـــه ن ـــه ب ـــازار مدین ـــی را در ب ـــدا؟ص؟ جای ـــول خ ـــه رس ک ـــد  ص476[( آورده ان

مسلمانان صدقه ]و وقف[ عمومی نمود و عثمان آن را به تیول حارث بن َحَکم داد.

گویـد: »عثمـان یک دهـم فـروش بـازار مدینـه را بـه  بـی )الّسـیرة الحلبّیـه: 87/2 ]78/2[( 
َ
َحل

حـارث بخشـید.«

گمـان نـدارم از عهـدۀ  کـه  کـرد  گویـد: خلیفـه بـه ایـن مـرد سـه بخشـش و نیکـی  امینـی 

پاسـخ بـه ایـراد بـر آن برآیـد:

که از مال خالص خودش نبود، به او بخشید. 1� 300000 درهم را 

ی عطا نمود. 2. شتران زکات را تنها به و

3. آن چه را رسول خدا؟ص؟ برای همۀ مسلمانان صدقه ]و وقف[ نموده بود، به تیول او داد.

گشـت و چگونـه صدقـه ]و  کـه ایـن مـرد چـرا شایسـتۀ آن هدیه هـای سـنگین  مـن ندانـم 

گـر  وقـف[ همگانـی رسـول خـدا؟ص؟ بـر مسـلمانان، ویـژۀ او شـد و دیگـران محـروم ماندنـد! ا

یـاد بـود؛ زیـرا مسـلمانان و  خلیفـه ایـن مبالـغ را از مـال پـدری اش بـه او می بخشـید، بـاز هـم ز

1. در المعـارف »مهـزوز«؛ در شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد »تهـروز«؛ و در محاضـرات راغـب »مهـزور« آمـده 
اسـت. ]در چاپ هـای مـورد مراجعـۀ مـا از  المعـارف و شـرح الّنهـج نیـز »مهـزور« آمـده اسـت. )غ.([
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که آن را از مال مسـلمانان و  سپاهیانشـان و مرزبانانشـان نیازمند بودند؛ دیگر چه رسـد به این 

وقف ها و زکات بخشـید! این مرد را به نیکوکاری و تالش های سـتودنی در راه دعوت االهی 

و خدمـت بـه جامعـۀ دینـی نمی شـناختند تـا احتمـال رود که شایسـتۀ افزایش حقـوق ماهانه 

ی ثابـت بدانیـم، بایـد خلیفـه آن را از مالـی  کـه ایـن اسـتحقاق را بـرای و گیریـم  بـوده اسـت. 

ی می بخشـید؛ نـه از آن چـه تبدیلـش روا نبـود، یعنـی  کـه حـّق تصـّرف در آن را دارا بـود، بـه و

کـه آن را بـر همـۀ مسـلمانان وقـف نمـوده بـود و اختصـاص  بـه تیـول دادن صدقـۀ پیامبـر؟ص؟ 

کـه وصّیـت را پـس از آنکـه شـنید دگرگون سـازد، هـر آینه گناهش بر کسـانی  بـه کسـی نداشـت. »پـس هـر 

کـه آن را دگرگـون سـازند.« ]بقـره/181[ اسـت 

پـس توجیه گـری بـرای آن بخشـش های خلیفـه یـا ]در واقـع[ آن فجایـع باقـی نمی ماَنـد، 

ی و او و نیـز رابطـۀ نسـبی؛ زیـرا حـارث پسـرعموی خلیفـه بـود.  مگـر رابطـۀ دامـادی میـان و

کـه در رفتـار ایـن دو خلیفـه بنگریـد: کنـون شـما را رسـد  ا

ی در این جا و موارد دیگر دانستید. که از و کارها  1. عثمان با آن 

ی آمـد و پیمانـه ای گنـدم از او خواسـت تا افزون  کـه روزی عقیـل نـزد و 2. موالمـان علـی 

بـر مقـدار مقـّرری اش، در روزی خـود و خانـواده اش گشایشـی یابـد. پـس آن حضـرت؟ع؟ حـّق 

از دیگـران  بیـش  کـه  بزرگانـی چـون عقیـل  و  در بـارۀ شـریفان  ویـژه  بـه   _ را  تربیـت  و  بـرادری 

ی نزدیـک نمـود و او آه برآورد؛  شایسـتۀ تهذیـب هسـتند _ بـه جـای آوْرد و آهـن گداختـه را بـه و

قـرار  دوزخ  آتـش  معـرض  در  مـرا  اّمـا  می شـوی؛  بی تـاب  ایـن  »از  گفـت:  آن حضـرت؟ع؟  و 

می دهی؟« )الّصواعق المحرقه: ص79 ]ص132[(

که عقیل بن ابی طالب  ْسد الغابه: 423/3 ]65/4[( از طریق َسْعد آمده 
ُ
در روایت ابن اثیر )أ

وام دار شد و نزد علی بن ابی طالب در کوفه آمد. علی وی را منزل داد و پسرش حسن را امر کرد 

که او را جامه ای بپوشاَند. چون شب فرارسید، غذای شام را خواست و عقیل دید که آن غذا، 

که می بینم، چیزی نیست؟« علی  گفت: »آیا غذا جز همین  نان و نمک و سبزی است. پس 
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گفت: »نه.« عقیل گفت: »آیا وام مرا می پردازی؟« گفت: »وامت چقدر است؟« گفت: »چهل 

هزار.« علی گفت: »این مبلغ را ندارم و نزد من نیست. صبر کن تا مقّرری ام که چهار هزار درهم 

است، برسد و آن را به تو دهم.« عقیل به او گفت: »بیت المال در دست تو است و مرا به آینده 

که  که اموال مسلمانان را _  گفت: »آیا مرا فرمان می دهی  و مقّرری خود حواله می دهی؟« علی 

مرا بر آن امین شمرده اند _ به تو بسپارم؟«

کن و خواهش نفس را پیروی مکن .« ]ص/26[ این را بخوان »پس میان مردم به حق داوری 

34. برخورداری سعید از بخشش خلیفه

بخشـید.  امّیـه  بـن  عـاص  بـن  سـعید  بـن  عـاص  بـن  سـعید  بـه  درهـم   100000 خلیفـه 

کردنـد  بـه او اعتـراض  بـر عثمـان زشـت شـمردند و  کـه مـردم  ابومخنـف و واقـدی آورده انـد 

کـه 100000 درهـم بـه سـعید بـن عـاص بخشـید و علـی و زبیـر و  َطلحـه و َسـْعد و عبدالّرحمـان 

ی پاسـخ داد: »سـعید بـا مـن خویشـاوندی  گفتنـد. و  بـن عـوف در ایـن موضـوع بـا او سـخن 

گفـت:  نبـود؟«  صاحب پیونـد  و  خویشـاوند  را  عمـر  و  ابوبکـر  »مگـر  گفتنـد:  دارد.«  پیونـد  و 

 »ابوبکـر و عمـر نـزد خداونـد پـاداش خـود را بـا بازداشـتن خویشاوندانشـان ذخیـره می کردنـد 

گفتنـد: »بـه خـدا سـوگند! سـیره و روش آن  و مـن بـا بخشـیدن بـه خویشـانم چنیـن می کنـم.« 

گفت: »توش و توانی نیسـت  دو نزد ما دوست داشـتنی تر از سـیره و روش تو اسـت.« و عثمان 

مگـر از خدا!« ]أنسـاب األشـراف َبـالُذری: 28/5[

کـه  گویـد: پـدر همیـن سـعید، یعنـی عـاص، از همسـایگان رسـول خـدا؟ص؟ بـود  امینـی 

کـه هنـوز مشـرک بـود، کشـت.  او را آزار می دادنـد و موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در روز بـدر او را 

ْسـد الغابـه: 310/2 ]391/2[(
ُ
)الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 185/1 چـاپ مصـر ]201/1[؛ أ

گزارش ابن سـعد1 آمده، همان جـوان نازپرورده  کـه در  و اّمـا بازمانـده اش، سـعید، چنـان 

1. الّطبقات الکبرٰی )21/5 چاپ لیدن ]32/5[(. همۀ آن چه را در بارۀ سـعید بن عاص می آوریم، از همین مأخذ نقل 
کرده اسـت. کر )تاریخ مدینة دمشـق: 135/6 ]257/7[( نیز از این مطالب یاد  می کنیم. ابن عسـا
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کـه عثمـان پـس از برکنار سـاختن ولید، او را امیر کوفـه نمود و او بی هیچ  و بی بنـد و بـاری بـود 

کـه  گشـود  کوفـه درآمـد و از همـان آغـاز بـه سـخنانی زبـان  کارآزمودگـی، بـه  پیشـینۀ روشـن و 

کوفیـان را بـه دشـمنی و مخالفـت  ی  احسـاس ها را برانگیخـت و دل هـا را بـه جـوش آورد. و

گفـت: »هرآینـه ایـن نخلسـتان ها و درختـزاران، بسـتانی اسـت از آِن  بـا خلیفـه نسـبت داد و 

جوانانـی از قریـش.«

همیـن جـوان بـه تحقیـر هاشـم بـن عتبـۀ ِمْرقـال، آن صحابـی بـزرگ و پرچـم دار موالمـان 

کـه در نبـرد یرمـوک یکـی  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در صّفیـن، پرداخـت؛ همـان بنـدۀ شایسـته ای 

گشـت. ابن سـعد ]الّطبقـات  کـف داد و در سـپاه علـوی شـهید  از چشـمانش را در راه خـدا از 

گفت: ›کدام یک  کوفه  گوید: »در روز ِفطر یکی از ماه های رمضان، سـعید در  الکبرٰی: 32/5[ 

گفت: ›من دیده ام.‹ سـعید به  از شـما هالل را دیده اسـت؟‹ هاشـم بن ُعْتَبة بن ابی وّقاص 

ی گفـت: ›از میـان همـۀ مـردم، تـو بـا همیـن یک چشـمت دیده ای؟‹ هاشـم گفت: ›چشـم  و

کاری  که در راه خدا از دسـت داده ام، عیب می گویی؟‹ و چشـم او در نبرد یرموک ضربۀ  مرا 

خورده بود. سـپس هاشـم در خانۀ خویش افطار نمود و مردم نیز نزد او چاشـت خوردند. این 

ی را بـزد و خانـه اش را سـوزاند.« خبـر بـه سـعید رسـید و هاشـم را احضـار نمـود و و

ی را زد  کـــه و یـــد فرزنـــد عـــاص بـــر ایـــن بزرگ صحابـــی تـــا آن جـــا  گســـتاخی ورز  چـــه 

کـــردن بـــه ســـّنت ثابـــت در بـــارۀ هـــالل، بـــه  و خانـــه اش را ســـوزاند، آن هـــم بـــرای عمـــل 

ـــد،  ـــون آن را دیدی ـــد؛ و چ گیری ـــد، روزه  ـــالل را دیدی ـــون ه ـــر؟ص؟: »چ ـــخن پیامب ـــن س ـــب ای موج

یـــت آن، روزه  ــا رؤ گیریـــد و بـ یـــت هـــالل، روزه  ــا رؤ ــر: »بـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــا بـ ــار نماییـــد.« یـ افطـ

کتـــاب الصیـــام[؛ ســـنن  ابـــی داوود  بگشـــایید.«! )صحیـــح بخـــاری ]674/2[؛ صحیـــح مســـلم ]461/2، 
الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف نســـائی ]69/2-71[؛ ســـنن ابن ماجـــه  ]297/2 و 298[؛ ســـنن دارمـــی ]3/2[؛ 

]529/1[؛ الّســـنن الکبـــرٰی تألیـــف بیهقـــی ]206/4[(

یت هالل نیز  کـه رأی هـا و هواها و هوس های اینان در بـارۀ رؤ  نمی دانسـت 
ْ

هاشـم ِمْرقـال
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زمینـۀ قهـر و غلبـه و تاخـت و تـاز اسـت و گواهـی دادن بـه دیدن هالل از گناهان نابخشـودنی 

علـوی  گرایـش  دارنـدگان  و  دارد  راه  نیـز  مـردان  گواهی هـای  در  دنیایـی  سیاسـت  و  اسـت 

گواهی شـان پذیرفتـه نمی شـود!

گفـت: »هـر  کوفیـان یـک بـار از سـعید بـه خلیفـه شـکایت بردنـد و او بـدان اعتنـا نکـرد و 

کنیـم!« پـس سـعید بـه  کـه خشـونتی از امیـر خویـش بینـد، خواهـد تـا برکنـارش  یـک از شـما 

کوفیان را سـخت آزار داد ]أنسـاب األشـراف َبالُذری: 39/5- 45[ و در سـال 33  کوفه بازگشـت و 

کوفـه را بـه شـام تبعیـد نمـود؛ چنـان  یـان  بـه فرمـان خلیفـۀ خویـش، شـماری از صالحـان و قار

ی بـر همیـن رفتـار بـد و ناشایسـت پایـدار بـود تـا بـار دوم بـه سـال  کـه تفصیلـش خواهـد آمـد. و

34 از کوفـه نـزد عثمـان رفـت و آن جـا بـا این کسـان رو به رو شـد که برای شـکایت نزد او آمده 

یـد بن صوحان،  یاد، ز بودنـد: اشـتر بـن حـارث، یزیـد بـن مکّفف، ثابت بن قیـس، کمیل بن ز

قیـس  بـن  اصغـر  َاْزدی  ینـب  ابوز زهیـر،  بـن  ُجْنـَدب  اعـور،  حـارث  صوحـان،  بـن  صعصعـة 

سـعید  از  و  نپذیرفـت  او  اّمـا  نمایـد؛  برکنـار  را  سـعید  تـا  خواسـتند  خلیفـه  از  آنـان  حارثـی. 

کوفه شـتافتند و آن جا  کار خود بازگردد. آن جماعت پیش از سـعید به سـوی  خواسـت تا به 

کوفـه درآمـد. اشـتْر ماِلـک بـن حـارث بـا سـپاهی  کردنـد و سـعید پـس از ایشـان بـه  را اشـغال 

بـازش  نـزد عثمـان  و  او اجـازۀ ورود ندادنـد  بـه  و  بازداشـت  کوفـه  بـه  از درآمـدن  را  او  سـواره، 

کـه بـه خواسـت خـدای تعالـی ماجرایـش چنـدی بعـد  گرداندنـد. پـس رخ داد آن چـه رخ داد 

خواهد آمد.

خلیفـه می خواسـت بـا بخشـیدن آن مبلـغ بیـش از انـدازه و حـَقّ ایـن جـوان جنایتـکار 

ی نصیبـی از بیـت  گـر اصـاًل و ی بـه جـای آورد؛ البّتـه ا بـا و از بیـت المـال، پیونـد خویشـی 

گـر ایـن بخشـش بـه حـق بـود، بـزرگان صحابـه و پیشـاپیش آنـان، موالمـان  المـال داشـت. ا

امیرالمؤمنیـن _ سـام اهلل علیـه _ خلیفـه را بـه انتقـاد نمی گرفتنـد. و اّمـا ایـن بهانـه که خلیفه سـپر 

کـه ابوبکـر  کـردن پـاداش نـزد خداونـد بـا صلـۀ رحـم _ چنـان   خویـش سـاخته، یعنـی ذخیـره 
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کـرده چنیـن  المـال،  بیـت  از  آنـان  بـه  افزون بخشـی  از  خـود  خویشـان  بازداشـتن  بـا  عمـر   و 

کاری نیکو برای انسان به شمار می رود   بودند _ بهانه ای است سست؛ زیرا صلۀ رحم آن گاه 

ی از مـال خالـص خـودش باشـد و نـه مـال مشـترک میـان همـۀ مسـلمانان! هـر  کـه بخشـش و

کـه از آِن خـودش نیسـت، ببخشـد، امیـن صاحبـان مـال شـمرده نمی شـود و بـه  کـس مالـی را 

گنـاه نزدیک تـر اسـت تا بـه پاداش! بـار سـنگین 

35. بذل و بخشش خلیفه به ولید از مال مسلمانان
خلیفـه بـه بـرادِر مـادری اش، ولیـد بـن عقبـة بـن ابی معیـط بـن ابی عمـرو بـن امّیـه، آن 

گرفتـه و از آِن بیـت المـال مسـلمانان بـود، بخشـید. َبـالُذری  چـه را از عبـداهلل بـن مسـعود وام 

کارگـزار بیـت المـال  کوفـه درآمـد، ابن مسـعود را  گویـد: »چـون ولیـد بـه  )أنسـاب األشـراف: 30/5( 

یافـت و از او مالـی وام خواسـت _ والیـان چنیـن می کردنـد و سـپس آن وام را بازمی گرداندنـد _ 

و عبـداهلل وامـی را کـه خواسـته بـود، بـه وی داد و سـپس ]بـا سـپری شـدن مـّدت[ آن مـال را از او 

بازخواسـت. ولیـد در ایـن زمینـه بـه عثمـان نامه نوشـت و عثمـان به عبداهلل بن مسـعود چنین 

کـه سـتانده، تعـّرض مکـن!‹  نگاشـت: ›تـو خزانـه دار مـا هسـتی. پـس بـه ولیـد در بـارۀ وامـی 

کـه خزانـه دار مسـلمانان هسـتم. اّمـا  گفـت: ›گمـان می بـردم  کلیدهـا را افکنـد و  ابن مسـعود 

کار نیـازی نیسـت.‹ و او پـس از افکنـدن  کـه بایـد خزانـه دار شـما باشـم، مـرا بـه ایـن  کنـون  ا

کوفـه مانـدگار شـد.« کلیدهـای بیـت المـال، در 

از عبداهلل بن ِسنان نقل شده است: »در روزگار امیرِی ولید بن عقبة بن ابی معیط در 

درآمد  ما  بر  بود،  کوفه  المال  بیت  کارگزار  که  ابن مسعود  که  بودیم  مسجد  در  روزی   کوفه، 

از  که نه نوشته ای  گشته  گم  از بیت المال شما  کوفیان! دیشب 100000 سّکه  گفت: ›ای  و 

برگ  نه  و  روشن سازد[  را  آن  ]که وضعّیت حساب  به من رسیده  باره  این  در  امیرالمؤمنین 

رسیدی برای من نوشته شده ]که نشان دهد این مبلغ از بیت المال بیرون رفته[ است.‹ پس 

ولید بن عقبه این خبر را برای عثمان نوشت و او ابن مسعود را از بیت المال برکنار نمود.« 

)الِعقد الفرید: 272/2 ]119/4[(
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ولید و پدرش

و اّمـا پـدر وی، عقبـة بـن ابی معیط، یکی از همسـایگان رسـول خدا؟ص؟ بود که سـخت تر 

از دیگـران بـه او آزار می رسـاند. ابن سـعد بـا ذکـر سـند از طریـق هشـام بـن ُعـروه، از پـدرش، از 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »مـن میـان دو بدتریـن همسـایه قـرار داشـتم:  عایشـه آورده اسـت 

خانـه ام  دِر  آسـتانۀ  در  و  می آوردنـد  را  حیـوان  سـرگین  آنـان  ابی معیـط.  بـن  عقبـة  و  ابولهـب 

کـه پـاره ای از دورریختنی هـای آزارگـِر مـردم را نیـز آورده، بـر در خانـۀ مـن  می ریختنـد؛ تـا آن جـا 

)]201/1[ 186/1 چـاپ مصـر  ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی  )الّطبقـات  می ریختنـد.« 

گویـد: »دشـمنان و معارضـان بـا رسـول  ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 185/1 ]201-200/1[( 

کـه خواهـان خصومـت و درگیـری بودنـد، ابوجهـل و ابولهـب و ... و  خـدا؟ص؟ و اصحابـش 

در  اینـان  کـه  بـود  ی  رو آن  از  ایـن  و  بودنـد.  ابی العـاص  بـن  َحَکـم  و  ابی معیـط  بـن  عقبـة 

کـه دشـمنی بـا رسـول خـدا؟ص؟ بـه آنـان ختـم  کسـان  همسـایگی اش قـرار داشـتند. و اّمـا آن 

می شد، ابوجهل و ابولهب و عقبة بن ابی معیط بودند.«

که رسول خدا؟ص؟ را در خانه اش  گوید: »کسانی  ابن هشام )الّسیرة الّنبوّیه: 25/2 ]57/2[( 

آزار می دادنـد، ابولهـب و َحَکـم بـن ابی العاص بن امّیه و عقبـة بن ابی معیط بودند.«

ـف و عقبـة بـن ابی معیـط بـا یکدیگـر 
َ
گویـد: »ُاَبـّی بـن َخل همـو )همـان: 385/1 ]387/1[( 

نیکودوسـتانی خالـص بودنـد. عقبـه در مجلـس رسـول خـدا؟ص؟ می نشسـت و از او سـخن 

کـه بـا  گفـت: ›آیـا خبـرم نرسـیده  می شـنید. ایـن خبـر بـه ُاَبـّی رسـید و نـزد عقبـه آمـد و بـه او 

کـه بـا  گفـت: ›بـر مـن حـرام باشـد  گـوش سـپرده ای؟‹ سـپس  محّمـد نشسـته و بـه سـخنانش 

گـر بـا پیامبـر نشـینی یـا از او  گویـم _ وسـوگندهای سـنگین دیگـر _  ا تـو رو بـه رو شـوم و سـخن 

یـش آب دهـان انـدازی!‹ پـس دشـمن خـدا،  ی و بـه رو کـه نـزد او رو سـخن بشـنوی، مگـر ایـن 

 عقبـة بـن ابی معیـط _ خدایـش لعنـت کنـاد! _ چنیـن کرد و خـدای تعالی در بـارۀ آن دو نازل فرمود: 

کاش بـا پیامبـر راهـی ]بـه  گویـد: ای  گـزد ]و[  کافـر[ سـتمکار دو دسـت خویـش بـه دنـدان  کـه ]آن  ›و روزی 
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کاش فـان را بـه دوسـتی نمی گرفتـم! همانـا مـرا از ایـن  سـوی هدایـت[ در پیـش می گرفتـم! وای بـر مـن، 

کـرد. و شـیطان آدمـی را فروگذارنـده اسـت .‹ ]فرقـان/27- 29[« گمـراه  کـه بـه مـن رسـید،  قـرآن پـس از آن 

یـه  و ابوُنَعیـم )دالئـل الّنبـّوه ]606/2-607[( _ باسـندی که سیوطی صحیح شـمرده _  ابن  َمْرَدَو

ازطریق سـعید بـن جبیـر، از ابن عّبـاس روایـت نموده اند که عقبـة1 بن ابی معیط در مّکه با پیامبر 

می نشست و او را آزار نمی داد. وی دوستی خالص2 داشت که در سفر شام بود. قریش گفتند: 

»عقبـه از دیـن خـود بیـرون رفتـه و پیـرو دینـی دیگـر گشـته اسـت!« شـبی آن دوسـت وی از شـام 

گرفتـه بـود، چـه می کنـد؟«  کـه در پیـش  کاری  گفـت: »محّمـد بـا آن  بازگشـت و بـه همسـرش 

کـرد؟«  گفـت: »دوسـتم عقبـه چـه  گذشـته سرسـخت تر شـده اسـت.« او  گفـت: »از  همسـرش 

ی شـب  گفـت: »از دیـن خـود بیـرون رفتـه و پیـرو دینـی دیگـر گشـته اسـت.« پـس و همسـرش 

ی آمـد و او را سـالم داد، سـالمش را پاسـخ  کـه عقبـه نـزد و بـدی را بـه صبـح آورد و بامـدادان 

پاسـخ  را  گفـت: »چگونـه سـالمت  پاسـخ نمی دهـی؟«  مـرا  گفـت: »چـرا سـالم  نـداد. عقبـه 

گفـت: »آیـا قریـش چنیـن  کـه از دیـن خـود بـه دینـی دیگـر بیـرون رفتـه ای؟«  دهـم، حـال آن 

کاری انجـام دهـم تـا دل هـای آنـان را  گفـت: »چـه  گفـت: »آری.« عقبـه  گرفته انـد؟«  تصمیـم 

بـا  ی آب دهـان انـداز و او را  گفـت: »بـه مجلـس محّمـد رو و در صـورت و خنـک سـازد؟« 

گـو!« پـس عقبه چنیـن کرد و پیامبـر؟ص؟ بیش از  زشـت ترین دشـنام هایی کـه می دانـی، ناسـزا 

گر  ی نمود و فرمود: »ا کاری نکرد.3 سـپس به او رو که آب دهان را از چهرۀ خویش بزداید،  آن 

گردنت را به سختی می زنم !« کوه های مّکه بیابمت،  بیرون از 

ی از بیرون آمدن سـر باززد. یارانش  چـون روز بـدر فرارسـید و یـاران عقبـه بیرون شـدند، و

کوه هـای مّکـه مـرا  گـر بیـرون از  کـه ا گفـت: »ایـن مـرد مـرا بیـم داده  گفتنـد: »بـا مـا روان شـو!« 

1. در الـّدّر المنثـور ]250/6[ اشـتباهی رخ داده و بـه جـای عقبـه، پـدرش ابومعیـط آمـده؛ و کسـانی همچون شـوکانی ]فتح 
القدیـر: 74/4[ و جـز وی کـه ایـن گـزارش را از آن کتـاب گرفته انـد، آن را بـه همیـن حال نادرسـت آورده اسـت.

که دیدید، وی ُاَبّی بن خلف بوده؛ اّما در شماری از مأخذها، نامش امیة بن خلف آمده است. 2. چنان 

که به احتمال قوی »لم یزد« بوده است. ترجمه بر این اساس صورت پذیرفت. )ن.( 3. در متن »لم یرد رسول اهلل« آمده 
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ـرد پایـش 
َ
گ کسـی بـه  کـه  گفتنـد: »تـو را شـتری اسـت سـرخ  گردنـم را بـه سـختی بزنـد.«  بیابـد، 

ی همـراه آنـان  گـر شکسـت خوردیـم، تـو بـر آن نشـینی و بـه پـرواز درآیـی.« پـس و نرسـد. پـس ا

بـه زمیـن همـوار  را  او  را در هـم شکسـت و شـتر عقبـه  بیـرون شـد و چـون خداونـد مشـرکان 

ی را همـراه هفتـاد تـن از قریـش اسـیر گرفت. عقبه نـزد پیامبر؟ص؟  کشـانید1، رسـول خـدا؟ص؟ و

بـرده شـد. پـس عقبـه گفـت: »آیـا از میـان اینـان، تنهـا مـرا می ُکشـی؟« فرمـود: »آری؛ بـه سـبب 

کفـر و  کـه در چهـرۀ مـن افکنـدی!« عبـارت طبـری چنیـن اسـت: »بـه سـبب  آن آب دهـان 

ی را زد.  گـردن و زشـت کاری و سرکشـی ات بـر خـدا و رسـولش!« پـس علـی را فرمـان داد و او 

کافـر[ سـتمکار دو دسـت خویـش بـه دنـدان  کـه ]آن  و خداونـد در بـارۀ او چنیـن نـازل فرمـود: »و روزی 

کاش فـان را بـه  کاش بـا پیامبـر راهـی ]بـرای هدایـت[ در پیـش می گرفتـم! وای بـر مـن،  گویـد: ای  گـزد ]و[ 

کـرد. و شـیطان آدمـی را  گمـراه  کـه بـه مـن رسـید،  دوسـتی نمی گرفتـم! همانـا مـرا از ایـن قـرآن پـس از آن 

]28 اسـت .«]فرقان/27-  فروگذارنـده 

کـه عقبـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ آب دهـان افکنـد، آن بـه سـوی  گاه  گویـد: »آن  ک  ضّحـا

کـه می خواسـت، نرسـید. پـس  چهـرۀ خـودش _ خـدای تعالـی لعنتـش کنـاد! _ بازگشـت و بـدان جـا 

گونه هایش باقی بود.« که به دوزخ رفت، در  گونه هایش را سوزاند و اثر آن تا هنگامی 

عبارت دیگر چنین است: »عقبه با رسول خدا؟ص؟ بسیار می نشست. روزی ضیافتی 

آراست و رسول خدا؟ص؟ را به آن فراخواند. پیامبر فرمود: ›تا شهادتین را بر زبان جاری نکنی، از 

که دوست وی بود، او را مالمت و سرزنش  ف 
َ
کرد. ُاَبّی بن َخل غذایت نمی خورم!‹ او چنین 

گفت: ›نه؛ اّما وی در خانۀ  گفت: ›ای عقبه؛ از دین خود به دینی دیگر بیرون شدی!‹  کرد و 

من سوگند خورد که غذایم را نخورد؛ و من از شرم او به شهادتین گواهی دادم؛ اّما این گواهی در 

جان من نیست.‹ ُاَبّی گفت: ›دیگر رو به رو شدنم با تو حرام است، مگر آن که محّمد را دیدار 

کنی و پای بر پشتش نهی و آب دهان بر چهره اش اندازی و چشمش را سیلی زنی!‹ عقبه 

ِگل فروبرد.« )غ.( 1. عبارت الّدّر المنثور چنین است: »و چون در زمینی هموار، شترش پای عقبه را در 
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کار را با او نمود. پیامبر؟ص؟ فرمود: ›تو را  پیامبر را در دار الّندوه به حال سجده یافت و همان 

بیرون از مّکه نیابم، مگر آن که سرت را با شمشیر بیندازم!‹ ... .«

 
َع�نُّ وَم �یَ َ کـه مقصـود از »ظالـم« ]در آیـۀ »َو�ی گویـد: »برخـی بـر آننـد  طبـری در جامـع البیـان 

بـرای خشـنود  از اسـالم آوردنـش،  بـن ابی معیـط اسـت؛ زیـرا پـس  ه«[ عقبـة  َد�ی �یَ ی 
َ
َعل اِلُم  الطنّ

کـه مقصود از »فـالن« ]در همان آیه[،  ـف بـه کفر بازگشـت. و نیز گفته اند 
َ
سـاختن ُاَبـّی بـن َخل

ُاَبّی اسـت.«

ـف نـزد پیامبر؟ص؟ حضـور می یافت. پس 
َ
از ابن عّبـاس روایـت شـده اسـت: »ُاَبـّی بـن َخل

کافـر[ سـتمکار دو  کـه ]آن  عقبـة بـن ابی معیـط او را نهـی نمـود. پـس ایـن آیـه نـازل گشـت: ›و روزی 

گـزد ]و[ گویـد: ای کاش بـا پیامبـر راهـی ]بـرای هدایـت[ در پیـش می گرفتـم! وای  دسـت خویـش بـه دنـدان 

بـر مـن، کاش فـان را بـه دوسـتی نمی گرفتـم! همانـا مـرا از این قـرآن پس از آن که به من رسـید، گمراه کرد. 

و شـیطان آدمـی را فروگذارنـده اسـت .‹ ]فرقـان/27-28[ مقصـود از »ظالـم«، عقبه اسـت و مقصود از 

»فـالن«، ُاَبـّی.« هماننـد ایـن از شـعبی و  َقتـاده و عثمـان و مجاهد نیز نقل شـده اسـت.

کافـر[  کـه ]آن  گرامـی: »و روزی  کـه آن آیه هـای  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت نموده انـد  ایـن 

کاش بـا پیامبـر راهـی ]بـرای هدایـت[ در پیـش  گویـد: ای  گـزد ]و[  سـتمکار دو دسـت خویـش بـه دنـدان 

کـه بـه  کاش فـان را بـه دوسـتی نمی گرفتـم! همانـا مـرا از ایـن قـرآن پـس از آن  می گرفتـم! وای بـر مـن، 

کـرد. و شـیطان آدمـی را فروگذارنـده اسـت  .« ]فرقـان/27-28[ در بـارۀ عقبـه و ایـن  گمـراه  مـن رسـید، 

یـه؛ ابوُنَعیـم )دالئـل الّنبـّوه ]606/2[(؛  کـه »ظالـم« ]در آیـه[ او اسـت، نـازل شـده اسـت: ابن  َمْرَدَو

بـن  عبـد  فریابـی؛  ابن ابی حاِتـم؛  ابن ابی  َشـیبه؛  ]357/5[(؛  )المصّنـف  عبدالـّرّزاق  ابن  ُمنـذر؛ 

ابن  َجِریـر. بـن منصـور؛  حمیـد؛ سـعید 

ی:  بنگریـد بـه: جامـع البیـان طبری: 6/19 ]مج11/ج7/19- 8[؛ أنوار التنزیل و أسـرار التأویل بیضاو
 326/2 زَمْخَشـری:  الکّشـاف  ]19/13[؛   25/13 ُقْرُطبـی:  القـرآن  ألحـکام  الجامـع  ]139/2-140[؛   161/2

]276/3[؛ تفسـیر ابن کثیـر: 317/3؛ غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان نیشـابوری ]234/5[ _ در حاشـیۀ 
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جامـع البیـان طبـری: 10/19 _ ؛ الّتفسـیر الکبیـر رازی: 369/6 ]75/24[؛ التسـهیل لعلـوم التنزیـل ابن جـزی 

بـی: 77/3؛ إمتـاع االسـماع َمْقریـزی: ص61 و 90؛ الـّدّر المنثـور سـیوطی: 68/5 ]250/6-253[؛ تفسـیر 
ْ
َکل

الخـازن: 365/3 ]347/3[؛ تفسـیر َنَسـفی ]164/3[ _ در حاشـیۀ تفسـیر الخـازن: 365/3 _ ؛ فتـح القدیـر 

شوکانی: 72/4 ]74/4[؛ روح المعانی آلوسی: 11/19�

این بود پدر؛ و چه دانی کیست فرزند!

ــدکاِر همیشــه  کــه وحــی روشــن او را فاســق خوانــده؛ آن زناپیشــۀ ب کــس  ــا ولیــد؛ آن  و اّم

کــه  نــزد همــگان بــا  یــد؛ همــان  کــه در احــکام و تعالیــم دیــن پــرده می در مســِت باده نــوش 

ــر  گ ــی بپرســید: »ا ی، از ســخن خــدای تعال ــارۀ و ــده شــد. در ب ی ــه خــوردن، حریمــش در یان تاز

کــه  کنیــد.« ]حجــرات/6[  فاســقی ]= بــرون شــده از فرمــان خــدای[ بــرای شــما خبــری آورد، نیــک بررســی 

کــه در  ــازل شــده اســت؛ چنــان  ــارۀ او ن ــه در ب کــه ایــن آی ــرآن برآننــد  ــه تأویــل ق ــان ب همــۀ دانای

گذشــت. کتــاب )ص124(  همیــن 

کـه مؤمـن اسـت همچـون  کسـی  گفتـار خـدای تعالـی بپرسـید: »آیـا  ی، از ایـن  نیـز در بـارۀ و

کـه فاسـق اسـت ]و از فرمـان خـدای بیـرون رفتـه[؟ هرگـز برابـر نیسـتند.« ]سـجده/18[ ایـن آیه  کسـی اسـت 

نیـز همچـون آیـۀ پیشـین، بـا کلمۀ فاسـق به او اشـاره دارد، چنان که در همین کتـاب )چاپ اول: 

42/2 و 43؛ چـاپ دوم: ص46 و 47( آوردیـم.

ی از شـّدت مسـتی در آن قـی  کـه و کوفـه بپرسـید، آن روز  نیـز از محـراب مسـجد جامـع 

گـزارد و بـا صـدای بلنـد در نمـاز چنیـن خوانـد: نمـود و نمـاز صبـح را چهـار رکعـت 

که هم او پیر شد و هم قلب. دْل عاشق رباب شد، از آن پس 

کفـش خویـش زد و نمازگـزاران بـه  گفـت: »آیـا بیفزایمتـان؟« و ابن مسـعود او را بـا لنگـه  و 

یگ بـاران می شـد، از آنـان گریخـت تـا بـه خانه اش  کـه از پشـت، ر یـگ زدنـد و او در حالـی  او ر

د )ص120-124( آوردیم.
ّ
که در همین مجل درآمد؛ چنان 

کـه بـه فرمـان موالمـان  گاه  یانـۀ عبـداهلل بـن جعفـر بپرسـید، آن  ی، از تاز و هـم در بـارۀ و
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ی حّد شرابخوار جاری نمود و او در حضور عثمان و پس از فریاد اعتراض  امیرالمؤمنین بر و

ـد 
ّ
مسـلمانان بـه سـبب تأخیـر در اجـرای حـد، علـی را دشـنام مـی داد؛ چنـان کـه در همیـن مجل

گذشـت. )ص125( 

ی را پـس از  کـه عثمـان و و نیـز در بـارۀ او از پسـرعمویش، سـعید بـن عـاص _ هنگامـی 

کوفـه را  کـه منبـر و محـراب مسـجد جامـع  گاه  کـرده بـود _ بپرسـید، آن  کوفـه  ولیـد، حکمـران 

ک سـازد. شسـت تـا آن را از پلیدی هـای ایـن فاسـق پـا

کـه در مجلـس  و نیـز در بـارۀ او از امـام حسـن مجتبـی، نـوادۀ پیامبـر، بپرسـید، آن روز 

ی بـه چـون و چـرا پرداخـت و گفـت: »اّمـا تـو، ای ولیـد؛ بـه خـدا سـوگند! به سـبب  یـه بـا و معاو

یانه زد و پدرت  ی تو را برای باده نوشـی 80 تاز دشـمنی ات با علی، سرزنشـت نمی کنم؛ زیرا و

کسـی هسـتی  کشـت. تو همان  که در بند بود، در پیشـگاه رسـول خدا به شمشـیر  را در حالی 

یدیـد، تـو بـه  کـه بـا هـم فخـر  ورز گاه  کـه خداونـدش فاسـق نامیـده و علـی را مؤمـن خوانـده؛ آن 

گفـت: ›ای  کـن! مـن از تـو ُپردل تـر و زبان آورتـرم.‹ و علـی بـه تـو  گفتـی: ›ای علـی؛ سـکوت  او 

کـن! مـن مؤمـن هسـتم و تـو فاسـق.‹ و خـدای تعالـی در موافقـت بـا سـخن  ولیـد؛ تـو سـکوت 

کـه فاسـق اسـت ]و از فرمـان خـدای  کسـی اسـت  کـه مؤمـن اسـت همچـون  کسـی  ی، نـازل فرمـود: ›آیـا  و

گفتـۀ او، در بـارۀ تـو چنیـن  بیـرون رفتـه[؟ هرگـز برابـر نیسـتند.‹ ]سـجده/18[ و هـم در سـازگاری بـا 

کنیـد.‹  گـر فاسـقی ]= بـرون شـده از فرمـان خـدای[ بـرای شـما خبـری آورد، نیـک بررسـی  نـازل نمـود: ›ا

بـرده باشـی، ایـن سـخن شـاعر1 را در بـارۀ  یـاد  از  تـو ای ولیـد! هـر چـه را  بـر  ]حجـرات/6[ وای 

خـودت و علـی از یـاد مبـر:
خداوند در بارۀ علی و ولید آیه هایی از قرآن فروفرستاد. و کتاب خدا بس عزیز و ارجمند است.

گرفت؛ و علی در جایگاه ایمان. به حکم این آیه ها، ولید در جایگاه تبهکاری و ِفسق قرار 

هرگز آن که مؤمن باشد و خدا را بشناسد، مانند فاسق و تبهکار و خیانت پیشه نخواهد بود.

پس علی نزد خداوند، عّزت و ارجمندی می یابد و ولید، پستی و خواری.

کتاب )چاپ اول: 42/2؛ چاپ دوم: ص45(� 1. وی حّسان بن ثابت است. بنگرید به: همین 
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کیفــر می شــود و پــاداش علــی، بی گمــان،  و بــه زودی ولیــد، بــا رســوایی و خــواری و آتــش، 

ــت ــت اس بهش

کان عقبة بن أبان1که در دیار ما تنبان به پا می کردند! بسا نیا

ّیـه2 هسـتی. خـدای را سـوگند  کافـری عجـم از مـردم صفور کـه تـو  کار؛  تـو را بـا قریـش چـه 

کـه بـه او نسـبت می یابی؛ و سـالمندتر  یـاد می کنـم کـه میـالدت پیش تـر از میـالد کسـی اسـت 

از او هسـتی.« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 103/2 ]293-292/6[(

کارگـزاری زکات  را شایسـتۀ  ی  کـه چـرا و بپرسـید  از خلیفـه عثمـان  گـر خواهیـد،  ا نیـز 

کوفـه دانسـت و بـر احـکام دیـن و آبـرو و نامـوس مسـلمانان و بـرای  گاه امیـری  بنی تغلـب و آن 

اصـالح مـردم و دعوتشـان بـه دیـن راسـت مسـتقیم، او را امیـن شـمرد و وام او از بیـت المـال 

ی از مـال فقیـران بـود، ذّمـه اش را بـریء نمـود؟ آیـا در  کـه بـر و مسـلمانان را وانهـاد و از ِدینـی 

کـه کسـی چـون ایـن مـرد بـر ایـن همـه چیـره گردانـده شـود؟ مـن بـرای این  ک آمـده  شـریعت پـا

کارش بیابیـد یـا نـزد  پرسـش پاسـخی نمی یابـم. شـاید شـما نـزد خلیفـه چیـزی بـرای توجیـه 

یـان ایـن  گفتیـم و بـاور داشـتن بـه ثقـه بـودن راو کـه پـس از پذیرفتـِن درسـتی آن چـه  ابن َحَجـر 

الّتهذیـب: 144/11  )تهذیـب  او  را درنیابیـم.  مـا مفـادش  کـه  تراشـیده  پاسـخی  بـاز هـم  خبرهـا، 

]127/11[( گویـد: »ثابـت شـده کـه ولیـد از صحابـه بـوده و گناهانـی نیز داشـته؛ پـس باید کار او 

کار صواب و درست، سکوت است.« را به خدای تعالی نهاد؛ و 

ی سـکوت  کـه قـرآن حکیـم در بـارۀ و اّمـا مـا سـکوت را صـواب نمی دانیـم، از آن پـس 

کـه مؤمـن اسـت همچون کسـی اسـت که فاسـق  یـده و در دو جـای او را فاسـق نامیـده: »آیـا کسـی  نورز

گـر از آن چـه میـان  اسـت ]و از فرمـان خـدای بیـرون رفتـه[؟ هرگـز برابـر نیسـتند.« ]سـجده/18[ حّتـی ا

کـه در بـارۀ مترّتـب نمـودن آثـار  او و خـدای سـبحان می گـذرد، لـب فروبندیـم، جایـز نیسـت 

1. أبان نام ابومعیط، جّد ولید، است.

2. روسـتایی بـوده میـان عـّکا و لجـون از سـرزمین طبرّیـه؛ و گفته انـد کـه پـدر واقعـی ولیـد، مـردی یهـودی از آن منطقـه بـوده 
است.)م.(
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که او به تعبیر قرآن، فاسـق اسـت  یم؛ حال آن  کردن از او، سـکوت ورز ی و روایت  عدالت بر و

که  گنهکاری پرده دری نموده و از حدود خدا درگذشـته اسـت: »هر  و پیش چشـم همگان با 

کسـان سـتمکارند.« ]بقـره/229[ از حـدود و مرزهـای خـدا درگـذرد، چنیـن 

36. بذل و بخشش خلیفه از مال مسلمانان به عبداهلل

خلیفـه 300000 درهـم بـه عبـداهلل بـن خالـد بـن اسـید بـن ابی العیـص بـن امّیه بخشـید و به 

هـر یـک از مـردان خانـدان او نیـز 1000 درهـم عطـا نمـود. در الِعقـد الفریـد )261/2 ]103/4[(؛ المعـارف 

کـه  آمـده   )]198/1[  66/1( ابن ابی الحدیـد  تألیـف  البالغـه  نهـج  ابن ُقَتیبـه )ص84 ]ص195[(؛ و شـرح 

خلیفـه 400000 درهـم بـه عبداهلل بخشـید.

گویـد: »عبـداهلل بـن ارقـم خزانـه دار بیـت المـال عثمـان بـود. عثمـان 100000  ابومخنـف 

حـّق  و  نمـود  یافـت  در رسـیدی  آن  بـر  ارقـم  بـن  عبـداهلل  و  سـتاند  وام  المـال  بیـت  از  درهـم 

و عبـداهلل  ابی وّقـاص  بـن  َسـْعد  و  زبیـر  و  و  َطلحـه  و علـی  نمـود  یـاد  را  وام  مسـلمانان در آن 

گرفـت. چـون هنـگام پرداخـت آن وام سررسـید، عثمـان آن مبلـغ را  گـواه  بـر آن  بـن عمـر را 

بازگردانـد. سـپس عبـداهلل بـن خالد بن اسـید همـراه جنگجویانی از مّکه بـر عثمان درآمد و او 

بـه عبـداهلل ]بـن ارقـم[ فرمـان داد تـا 300000 درهـم بـه عبداهلل بـن خالد و 100000 درهـم به هر یک 

از مـردان همراهـش بپـردازد و حوالـۀ آن را بـرای ابن ارقـم فرسـتاد. ابن ارقـم ایـن مبالـغ را بیـش از 

پـس فرسـتاد. برخـی گفته انـد که او از عثمان خواسـت تا  انـدازه دانسـت و حوالـۀ خلیفـه را باز

ی  رسـیدی بـرای آن مبلـغ بنویسـد و ]آن را وام بدانـد و[ حـّق مسـلمانان را در آن یـاد کنـد؛ اّما و

گـروه سـر بـاززد. پـس عثمـان بـه او گفـت:  نپذیرفـت و ابن ارقـم نیـز از پرداختـن ایـن مـال بـه آن 

کـردی؟‹ ابن ارقـم پاسـخ داد: ›مـن  کـه تـو خزانـه دار مایـی؛ پـس چـرا چنیـن  ›جـز ایـن نیسـت 

خـود را خزانـه دار مسـلمانان می دیـدم؛ و خزانـه دار تـو غـالم تو اسـت. به خدا سـوگند! من هرگز 

یخت.  بـرای تـو سرپرسـتی بیـت المـال را بـر عهـده نگیـرم!‹ سـپس کلیدهـا را آورد و بـر منبـر آو

کلیدهـا را بـه سـوی عثمـان افکنـد و خلیفـه آن را بـه غالمـش، ناتـل،  کـه  گفته انـد  برخـی هـم 
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ی داد. به  یـد بـن ثابـت انصـاری را کارگـزار بیـت المـال نمـود و کلیدها را بـه و سـپرد. آن گاه، ز

گفتـۀ برخـی، معیقیـب بـن ابی فاطمـه را کارگـزار بیت المـال کرد و 300000 درهـم برای عبداهلل 

ی آن را نپذیرفـت.« )أنسـاب األشـراف َبـالُذری: 58/5( بـن ارقـم فرسـتاد؛ اّمـا و

ابوعمـر )اإلسـتیعاب ]قسـمت سـوم/866[( و ابن َحَجـر )اإلصابـه ]274/2[( ماجـرای عبـداهلل 

کـه عثمـان برایـش  کـه وی آن 300000 درهـم را  بـن ارقـم را در شـرح حالـش یـاد نمـوده و آورده انـد 

فرسـتاد، نپذیرفـت. در گـزارش واقـدی آمـده کـه عبـداهلل گفـت: »مـرا به این مال نیازی نیسـت 

گـر این مبلغ از مال  و بیـت المـال را کارگـزاری نکـردم تـا عثمان پاداشـم دهد. به خدا سـوگند! ا

گـر از مـال عثمـان  کـه 300000 درهـم بسـتانم؛ و ا کار مـن چنـان نبـوده  مسـلمانان اسـت، انـدازۀ 

اسـت، دوسـت نمـی دارم کـه از مـال او چیـزی بگیـرم.«

گویـد: »عثمـان دختـرش را بـه همسـرِی عبـداهلل بـن  یـخ: 145/2 ]168/2[(  یعقوبـی )الّتار

ی پرداخـت شـود؛ و بـه عبـداهلل بـن  خالـد بـن اسـید درآورد و فرمـان داد تـا 600000 درهـم بـه و

عامـر نوشـت تـا آن را از بیـت المـال بصـره بـه او بپـردازد.«

کتـاب  کـه آیـا شـریعت بـرای بیـت المـال مسـلمانان حسـاب و  گویـد: مـن ندانـم  امینـی 

گیرنـد  کننـد و وزن  کسـی پیمانـه  کـه بی حـّد و حسـاب بـرای  و رقمـی برنهـاده یـا فرمـان داده 

کسـی فرمـان داد تـا امـوال را بـه مسـاوات تقسـیم نمایـد   ]و بپردازنـد[؟ پـس شـریعت بـه چـه 

و میـان مـردم بـه عدالـت رفتـار کنـد؟ بی انظباطـی مالـی در زمـان ایـن خلیفه به جایی رسـید 

کـه می دیدنـد  کار خـود ادامـه دهنـد و از آن جـا  کـه امین هـای او بـر بیـت المـال نتوانسـتند بـه 

ثابـت  شـریف  سـّنت  در  کـه  امـوال  در بـارۀ  رایـج  و  عمومـی  قانون هـای  پایـۀ  بـر  نمی تواننـد 

کـه  ی می انداختنـد. نیـز آنـان می دیدنـد  کلیدهایـش را بـه سـوی و گشـته بـود، عمـل نماینـد، 

نمی تواننـد بـر شـیوۀ ابوبکـر و عمـر در دسـتیابی بـه خشـنودی همـگان در تقسـیم بیـت المـال 

کنـار کشـیدن از ایـن وظیفـه را بـرای خویـش آسـان تر از تحّمـل پیامدهـای  رفتـار نماینـد؛ پـس 

را دارای هیـچ  بـن خالـد  و عبـداهلل  کردنـد  بـه دّقـت حسابرسـی  آنـان  گرانبـارش می دیدنـد. 
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ی در شـمار افـراد دیگر نیز  گر و یافـت ویـژۀ چنیـن مبلغـی نیافتنـد. حّتـی ا صالحّیتـی بـرای در

به حسـاب می آمد، هم اندازۀ مسـتمّری دیگر مسـلمانان، از چیزی افزون بر مسـتمّری خویش 

بهره منـد نمی شـد. اّمـا شـاید دامـادِی خلیفـه و نَسـب خانـدان امـوی، توجیه گـر کارهایی فراتر 

از قوانیـن مالـی عمومـی و رایـج در شـریعت بـوده باشـد!

37. بذل و بخشش خلیفه به ابوسفیان

کـه ابن ابی الحدیـد )شـرح نهـج البالغـه: 67/1 ]199/1[( آورده، خلیفـه در همـان روز  چنـان 

کـه فرمـان پرداخـت 100000 سـّکه از بیـت المـال به مروان بن حکم را داد، 200000 سـّکه از بیت 

المـال بـه ابوسـفیان بـن  َحْرب پرداخـت نمود.

هیـچ  بـود،  نیکـی  و  خیـر  هـر  از  کامـی  نا سـزاواِر  کـه  ابوسـفیان  بـرای  مـن  گویـد:  امینـی 

در  کـه  چنـان  نمی یابـم.  مسـلمانان  المـال  بیـت  از  فراوانـی  بخشـش  چنـان  بـرای  موجبـی 

پناهـگاه  آوردنـش،  اسـالم  آغـاز  از  ابوسـفیان  آمـده،  جماعتـی  از  نقـل  بـه  ابوعمـر،  اإلسـتیعاب 

یـدن نسـبت داده می شـد. در نبـرد یرمـوک، ]عبـداهلل[  کفـر ورز منافقـان بـود و در جاهلّیـت بـه 

ابوسـفیان ]در ماجـرای حملـۀ رومیـان[ می گفتـه اسـت: »ای  کـه  گفـت  پـدرش  بـه  زبیـر  بـن 

کنـد! جـز از  گفـت: »خدایـش لعنـت  رومیـان؛ بـاز پیـش آییـد!« زبیـر بـا شـنیدن ایـن سـخن، 

ی بهتـر از رومیـان نیسـتیم؟« نیز علـی؟ع؟ به ابوسـفیان گفت: »تو  نفـاق ابـا دارد. آیـا مـا بـرای و

کـه  همـواره دشـمن اسـالم و مسـلمانان بـوده ای!« از طریـق ابن مبـارک، از حسـن نقـل شـده 

ی درآمـد و گفت: »پـس از قبیلۀ تیـم و عدی،  چـون خالفـت بـه عثمـان رسـید، ابوسـفیان بـر و

میخ هـای  را  بنی امّیـه  و  درآور  گـردش  بـه  گـوی  همچـون  را  آن  پـس  رسـید؛  تـو  بـه   خالفـت 

کار ]= اسـالم[ حکمرانی و سـلطنت اسـت  ]= سـتون های[ آن گردان! جز این نیسـت که این 

که خدایت  ی بانگ زد: »از نزد من برخیز؛  و من بهشـت و دوزخی نمی شناسـم.« عثمان بر و

کند!« )اإلستیعاب: 690/2 ]قسمت چهارم/1678- 1679[( چنین و چنان 

مم و الملوک طبری )357/11 ]58/10[( سـخن ابوسـفیان چنین آمده اسـت: »ای 
ُ
یخ األ در تار
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گـوی شـتابان دسـت بـه دسـت کنیـد؛ که بهشـت  خانـدان عبدمنـاف! حکومـت را همچـون 

کار نیسـت.« و دوزخی در 

هـب: 440/1 ]360/2[( چنیـن اسـت: »ای بنی امّیه! حکومت 
ّ

عبـارت مسـعودی )ُمـروج الذ

کـه ابوسـفیان بـدو سـوگند  کـه سـوگند بـه آن  گـوی شـتابان دسـت بـه دسـت نماییـد؛  را چـون 

کودکانتان خواهد رسـید.« خوَرد! من همواره آن را برای شـما آرزو می کردم و این به وراثت به 

که ابوسـفیان  یخ مدینة دمشـق: 407/6 ]471/23[( با ذکر سـند از انس آورده  کر )تار ابن عسـا

پـس از نابینـا شـدنش نـزد عثمـان درآمـد و گفـت: »آیـا ایـن جـا کسـی هسـت؟« گفتنـد: »نـه.« 

کار را هماننـد دوران جاهلّیت گردان و حکومت را حکمرانی غصب  گفـت: »بارخدایـا! ایـن 

و غلبـه سـاز و میخ هـای ]= سـتون های[ زمیـن را از آِن بنی امّیـه قـرار ده!« ابن َحَجـر )اإلصابـه: 

گوید: »ابوسـفیان در نبردهای ُاُحد و احزاب، سـرکردۀ مشـرکان بود. ابن سـعد در بارۀ   )179/2

گام برمی دارند  ی دید که مردم فراپشـت رسـول خدا؟ص؟  اسـالم آوردنش گفته اسـت: ›چون و

گفـت:“کاش بـار دیگـر مـردم را در برابـر ایـن  یـد و در دل  ی می کننـد[، حسـد ورز ]و از او پیـرو

ی زد و فرمـود:“آن گاه، خداونـد رسـوایت  مـرد فراهـم می سـاختم!” پـس رسـول خـدا بـر سـینۀ و

گفـت: ›ندانـم چـرا ]و بـا چـه  کـه در دل  گـزارش دیگـر آمـده  گرداَنـد.”‹ در  سـازد و خـوارت 

ی زد و فرمـود: ›بـا خداونـد بـر تـو  گـردد!‹1 پـس پیامبـر بـر پشـت و نیرویـی[ محّمـد بـر مـا چیـره 

گردد.‹« چیره 

کارشـناس  کـه در بـارۀ ایـن مـرد از موالمـان امیرالمؤمنیـن پرسـی، بـه سـراغ  گـر خواهـی  ا

یه آزاد شـده ای اسـت فرزند آزاد شـده؛  گفته اسـت: »معاو ی در یکی از سـخنانش  آمده ای. و

حزبـی اسـت از ایـن احـزاب ]دشـمن اسـالم[؛ همـواره خـودش و پـدرش دشـمن خداونـد؟زع؟ 

یـخ األمـم  )تار کـراه در اسـالم درآمدنـد.«  ا بـه  کـه  گاه  تـا آن  بودنـد   و رسـولش؟ص؟ و مسـلمانان 

و الملوک طبری: 4/6 ]8/5[(

گردد!«)غ.( 1. در اإلصابه آمده است: »ندانم با چه چیز محّمد بر ما چیره 
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کنـد؛ آن جا که  یـة بـن ابی سـفیان نگاشـته، کفایـت  ی در نامـۀ خویـش بـه معاو آن چـه و

گفـت: »ای فرزنـد صخـر؛ ای فرزنـد مـرد لعنـت شـده!« )شـرح نهـج البالغـۀ ابن ابی الحدیـد: 411/3؛ 

کـه یـاد نمودیـم:  گزارشـی اشـاره دارد  51/4 ]82/15؛ 135/16[( شـاید بـا ایـن سـخن بـه همـان 

یـه و یزیـد، یکـی  کـه ابوسـفیان بـر مرکـب نشسـته و پسـرانش معاو چـون رسـول خـدا؟ص؟ دیـد 

مهـاردار  و  »بارخدایـا! سـوار  فرمـود:  را می رانـد،  آن  و دیگـری  دارد  را در دسـت  مرکـب   مهـار 
و مرکب ران را لعن فرما!«1

بـرای  امـام؟ع؟  کـه  نامـه ای  ضمـن   )]23/18[  220/4 البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد 

ابوسـفیان پـدرت  اسـت: »همانـا شـیوه های  کـرده  یـاد  ی  ایـن سـخن و از  نگاشـته،  یـه   معاو

کفـر و دشـمنی  کـه صاحبـان  گرفتـی    و جـّدت ُعْتَبـه و هماننـدان آن دو از خاندانـت را پـی 
گفتارهای باطل هستند.«2 و مخالفت ]با حق[ و 

کــه  یــه نیــز ابوســفیان را بــه شــما می شناســاَند، آن جــا  ســخن ابــوذر خطــاب بــه معاو

گفــت: »ای دشــمن خــدا و رســولش!« و ابــوذر پاســخ داد: »مــن دشــمن خــدا  یــه بــه او   معاو

کــه در آشــکار اســالم  و رســولش نیســتم؛ بلکــه تــو و پــدرت دشــمنان خــدا و رســول او هســتید 

کــه در شــرح مواضــع ابــوذر در مــورد  کافــر ماندیــد.« ایــن ســخن ادامــه دارد  آوردیــد و در باطــن 

عثمــان خواهــد آمــد.

کـه تـا واپسـین لحظـۀ حیاتـش در آن  کفـر و اسـالمش  ایـن بـود حـال آن مـرد در روزگار 

تغییـری نـداد. پـس آیـا او را ذّره ای یـا پشـیزی در امـوال مسـلمانان حّقـی هسـت، چـه رسـد بـه 

کـه او را از مال مـردم با آن بذل  گـر پیونـد امـوی بـرای خلیفه توجیه نسـازد  هـزاران سـّکه؛ البّتـه ا

کامیـاب سـازد، خـواه بـا سـّنت بسـازد و خـواه نسـازد! و بخشـش های فـراوان 

یـخ األمـم  کتـاب )چـاپ اول: 222/3؛ چـاپ دوم: ص252( آوردیـم، بنگریـد. ]نیـز بنگریـد بـه: تار  1. بـه آن چـه در همیـن 
و الملوک: 58/10 )غ.([.

مه آورده، از آِن خود ابن ابی الحدید در شـرح سـخن امیرالمؤمنین؟ع؟ اسـت؛ اّما سـخن امام؟ع؟ به 
ّ

که عال 2. این سـخن 
یـه چنیـن اسـت: »با اّدعاهـای باطل خویش، راهکارهای پیشـینیانت را در پیش گرفتی.«)غ.( معاو
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38. بخشش خلیفه از غنیمت های افریقا

بـرادِر رضاعـی اش، عبـداهلل بـن  بـه  خلیفـه خمـس غنیمت هـای افریقـا در نبـرد اّول را 

گویـد:  گذشـت. ابن کثیـر  ـد )ص259( 
ّ
کـه در همیـن مجل َسـْعد بـن ابی سـرح، بخشـید؛ چنـان 

 500000 را  افریقـا  غنیمت هـای  خمـس  ابوالفـداء  بخشـید.  ی  و بـه  را  خمـس  آن  »یک پنجـم 

دینـار دانسـته و بـا ایـن حسـاب، خمـس آن 100000 دینـار می شـود. بهرۀ هر جنگجوی سـواره از 

آن غنیمـت بـزرگ 3000 ]مثقـال[ و بهـرۀ جنگجـوی پیـاده 1000 ]مثقـال[1 بـود.« ایـن را ابن اثیـر 

کرده انـد. ْسـد الغابـه: 173/3 ]260/3[( و ابن کثیـر )البدایـة و الّنهایـه: 152/7 ]170/7[( یـاد 
ُ
)أ

ـــه  ک ـــد: »خلیفـــه همـــۀ غنیمتـــی را  گوی ـــد )شـــرح نهـــج البالغـــه: 67/1 ]199/1[(  ابن ابی الحدی

ـــود،  ی نصیـــب فرمـــوده ب ـــه و ـــا طنجـــه، ب ـــد از فتـــح غـــرب افریقـــا، از طرابلـــس باختـــری ت خداون

کـــه هیـــچ یـــک از مســـلمانان در آن  بـــه عبـــداهلل بـــن ]َســـْعد بـــن[ ابی ســـرح بخشـــید، بـــی آن 

شریک باشد.«

گفتـه اسـت: »عثمـان در بسـیاری از اوقـات، برخـی از  َبـالُذری )أنسـاب األشـراف: 26/5( 

کـه از صحابـۀ پیامبـر؟ص؟ نبودنـد، بـر کار آورد و آنـان کارهایـی کردند که اصحاب  بنی امّیـه را 

 محّمـد؟ص؟ بـس زشـت شـمردند و او در مـورد آن هـا عـذری می تراشـید و توجیهـی مـی آورد 

و ایشـان را برکنـار نمی کـرد. در شـش سـال آخـر خالفتش همۀ عموزادگانـش را از کامیابی های 

کم نمـود. وی سـال ها در آن جا بود  ویـژه بهره منـد سـاخت و عبـداهلل بـن ابی سـرح را بـر مصر حا

و سـپس مصریـان بـرای شـکایت و دادخواهـی از وی نـزد عثمـان آمدند ... چـون مصریـان بـه 

شکایت از ابن ابی سرح آمدند، عثمان نامه ای تهدیدآمیز برای وی نوشت؛ اّما او از خودداری 

از آن چـه عثمـان نهـی کـرده بـود، ابـا نمـود و یکـی از مصریـاِن بـه شـکایت رفته نزد عثمـان را آن 

 قـدر زد تـا او را کشـت. پـس 700 تـن از مصریـان بـه مدینـه روی نهادنـد و در مسـجد فـرود آمدنـد 

و در وقت هـای نمـاز از رفتـار ابن ابی سـرح بـا خودشـان، بـه اصحـاب محّمـد شـکایت آوردنـد. 

سد الغابه افزوده شد.)غ.(
ُ
ب از أ

ّ
1. این دو قال
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گفـت. عایشـه؟اهضر؟ نیـز  سـپس  َطلحـه برخاسـت و نـزد عثمـان رفـت و بـا او بـه درشـتی سـخن 

کارگـزارش بسـتاند. نیـز علـی بـن  ی فرسـتاد و از او خواسـت تـا داد ایشـان را از  کسـی را نـزد و

گفـت: ›ایـن مـردم تنهـا از تـو  ی درآمـد و بـه او  کـه سـخنگوی آن مـردم بـود، بـر و ابی طالـب 

کسـی دیگـر را بگمـاری و خواهـان خونـی نیـز از او هسـتند.  کـه بـه جـای آن مـرد،  می خواهنـد 

ی واجـب  گـر حّقـی بـر و کـن. ا پـس او را از حکمرانـی بـر ایشـان برکنـار سـاز و میانشـان داوری 

ی  گشـت، داد ایشـان را از او بسـتان!‹ عثمـان بـه آنـان گفـت: ›مـردی را برگزینیـد تا بـه جای و

برگزیدنـد  را  صّدیـق  ابی بکـر  بـن  محّمـد  افـرادی،  مشـورت  بـا  آنـان  سـازم.‹  کـم  حا شـما   بـر 

ی بـر مصـر را  گفتنـد: ›محّمـد بـن ابی بکـر را بـر مـا بگمـار!‹ پـس عثمـان نامـۀ حکمرانـی و و 

 نوشـت و شـماری از مهاجـران و انصـار را نیـز بـا آنـان همـراه نمـود تـا در بارۀ آن چه میان ایشـان

بـه  عثمـان  نامـۀ  و  گـزارش  ایـن  همـۀ  نماینـد.«  بررسـی  و  قضـاوت  رفتـه،  ابن ابی سـرح  و   

گروه، خواهد آمد. کیفر و شکنجۀ آن  ابن ابی سرح در امر به 

کــه پیــش از فتــح مّکــه اســالم آورد  کســی اســت  گویــد: ایــن ابن ابی ســرح همــان  امینــی 

گفــت:  و هجــرت نمــود؛ اّمــا ســپس بــه شــرک بازگشــت و نــزد قریــش در مّکــه رفــت و بــه آنــان 

کــه می خواســتم، محمــد را می گردانــدم.«1 چــون روز فتــح مّکــه فرارســید،  »بــه هــر ســوی 

کعبــه  گــر او را زیــر پرده هــای  ی را داد و خونــش را مبــاح نمــود، حّتــی ا پیامبــر؟ص؟ فرمــان قتــل و

گریخــت و او را پنهــان نمــود و پــس از آرامــش یافتــن مّکیــان،  ی بــه پنــاه عثمــان  بیابنــد. پــس و

ی را نــزد رســول خــدا آورد و برایــش امــان خواســت. رســول خــدا؟ص؟ زمانــی دراز ســکوت  و

یــد و ســپس پذیرفــت. چــون عثمــان بازگشــت، رســول خــدا؟ص؟ بــه اطرافیانــش فرمــود:  ورز

گــردن او را بزنــد.« مــردی از  کــه یکــی از شــما برخیــزد و  ی بــود  »ســکوت مــن تنهــا از ایــن رو

یـد.« در بسـیاری از مأخذهـا آمده اسـت: »اّنـی کنت أصرف  1. عبـارت متـن چنیـن اسـت: »اّنـی أضـرب محّمـدًا حیـث أر
یـد.« بـه قرینـۀ ایـن عبـارت، ترجمـه آن گونـه صـورت پذیرفـت و مقصـود از جملـۀ وی، همان اسـت که  محّمـدًا حیـث أر
سـد الغابه: 

ُ
در شـأن نـزول آیـۀ 93 از سـورۀ انعـام، اندکـی بعـد خواهـد آمد. بنگرید به: الوافـی بالوفیات صفدی: 101/17؛ أ

173/3.)م.(
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ــه مــن اشــاره نکــردی؟« فرمــود: »روا  ــا چشــمت ب گفــت: »ای رســول خــدا! پــس چــرا ب انصــار 

کــه پیغمبــر دارای نــگاه دزدانه باشــد.« )ســنن  ابــی داوود: 220/2 ]128/4[؛ أنســاب األشــراف:  نیســت 
کــم: 100/3 ]107/3[؛ اإلســتیعاب: 381/1 ]قســمت ســوم/918[؛  49/5؛ المســتدرک علــی الّصحیحیــن حا

ــه: 317/2؛ فتــح  ــه: 173/3 ]259/3[؛ اإلصاب ْســد الغاب
ُ
الجامــع ألحــکام القــرآن ُقْرُطبــی: 40/7 ]28/7[؛ أ

القدیر شوکانی: 134/2 ]141/2[(

کسـی سـتمکارتر  ی آیه نازل فرموده اسـت: »و چه  کفر و قرآن در این سـخن خدای تعالی به 

گویـد بـه مـن وحـی شـده و حـال آنکـه چیـزی بـدو وحـی نشـده اسـت  کـه بـر خـدا دروغـی بنـدد یـا  اسـت از آن 

گویـد: مـن هـم بـزودی ماننـد آن چـه خـدا فـرو فرسـتاده فـرو می فرسـتم.« ]انعـام/93[ همـۀ  کـه  کـس  و آن 

که مقصود از: »سـأنزل ما أنزل اهلل« عبداهلل بن ابی سـرح اسـت؛ و در سـبب نزول  مفّسـران برآنند 

آن گفته انـد: چـون آیـۀ سـورۀ مؤمنـون: »ولقـد خلقنـا االنسـان مـن سـالة مـن طیـن« ]مؤمنـون/12[ نـازل 

گشـت، پیامبـر؟ص؟ او را فراخوانـد و آیـه را بـر او تـالوت نمـود تـا بنویسـد. چـون بـه ایـن سـخن 

خداونـد: » ثـم أنشـأناه خلقـا آخـر« رسـید، عبـداهلل از بیـان گسـتردۀ قـرآن در بارۀ آفرینش انسـان در 

.« رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »همیـن جملـه ]کـه  �ن �ی ال�ت �س�ن الحن
أ
ارک اهلل ا �ج شـگفت شـد و گفـت: »�ت

کنـون گفتـی، در ادامـۀ همـان آیـه[ بر من نازل گشـت.« در این هنگام، عبـداهلل به تردید افتاد  ا

ی وحـی می شـود؛  گویـد، پـس بـر مـن نیـز هماننـد و گـر محّمـد راسـت  گفـت: »ا  و پیـش خـود 

ی را گفتـم.« پس، از اسـالم بازگشـت و به مشـرکان  گـر دروغ گویـد، مـن نیـز هماننـد سـخن و و ا

کـه گوید: من هم بـزودی مانند آن چه خدا  کـه خداونـد فرماید: »و آن کس  پیوسـت. ایـن جـا اسـت 

فرو فرسـتاده فرومی فرسـتم.« ]انعام/93[

بنگریـد بـه: أنسـاب األشـراف َبـالُذری: 49/5؛ الجامـع ألحکام القـرآن ُقْرُطبـی: 40/7 ]27/7- 28[؛ 
ی: 391/1 ]311/1-312[؛ الکّشـاف زَمْخَشـری: 461/1 ]45/2-46[؛  أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـل بیضـاو

در   _  ]116/3[ َنَسـفی  تفسـیر  ]35/2[؛   37/2 الخـازن:  تفسـیر  ]84/13[؛   96/4 رازی:  الکبیـر  الّتفسـیر 

حاشـیۀ تفسـیر الخـازن: 37/2 _ ؛ فتـح القدیـر شـوکانی: 133/2 و 135 ]140/2[ بـه نقـل از ابن ابی حاِتم 

و عبد بن حمید و ابن  ُمنذر و ابن جریج و ابن  َجِریر ]جامع البیان: مج5/ج274/7[ و ابوالشیخ.
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شـیر  اشـعری  دایـه ای  از  عثمـان  همـراه  و  بـود  امـوی  پـرورش  و  گرایـش  دارای  مـرد  ایـن 

گرایش هـای امـوی او را بـر  نوشـید و پیونـد بـرادرِی رضاعـی، او را بـه خلیفـه نزدیـک سـاخت و 

مسـلمانان ترجیـح داد و بـه بهـره و ثـروت متـاع دنیا رسـانید و آن بخشـش های گزاف را برایش 

کار غنیمت هـا  کار بـا خلیفـه همـراه نبـود؛ زیـرا  گرچـه قانون هـای دیـن در ایـن  حـالل نمـود، 

بـه خلیفـه سـپرده نشـده بـود؛ بلکـه خمسـش از آِن خـدا و رسـولش و خویشـان نزدیـک پیامبـر 

بـه شـمار می آمـد. البّتـه ایـن مـرد نیـز پـس از قتـل بـرادرش، خلیفـه، بـا سـرپیچی از بیعـت بـا 

علـی امیرالمؤمنیـن، سـپاس آن بخشـش ها را بـه جـای آورد! و خداونـد بازگشـتگاه و جایـگاه 

ایشـان را دانـد.

گفتـار او نیـز بـر فـراز منبـر چنیـن بـود:  ایـن بـود رفتـار عثمـان و سـیرۀ او در زمینـۀ امـوال! 

کـه خواهم، بازدارم؛ پـس خداوند  کـه خواهم، بخشـم و از هر  »ایـن مـال خداونـد اسـت؛ بـه هـر 

ک مالـد و خـوار سـازد!« اّمـا آن روز عّمـار به این سـخن  کـراه ورزد، بینـی اش را بـه خـا کـه را ا هـر 

کـه بینـی ام  کـه مـن نخسـتین کسـی هسـتم  گـواه می گیـرم  گفـت: »خـدا را  گـوش نسـپرد و  ی  و

ک مالیـده می شـود.« بـه خـا

نیـز ایـن سـخن میـان دو لـب خلیفـه جـای داشـت: »هرآینـه نیـاز خویـش را از ایـن غنائم 

کـراه ورزنـد.« و بـه ایـن سـخن موالمـان امیرالمؤمنیـن در آن  برمی گیریـم؛ هرچنـد برخـی اقـوام ا
کار بازداشـته می شـوی و تـو را مانـع می شـوند.«1 موضـع اعتنـا نکـرد: »آن گاه، از ایـن 

کـه  اّمـا تشـریع گر بزرگـوار؟ص؟ _ چنـان  گفتـارش؛  آری؛ ایـن اسـت عثمـان و ایـن اسـت 

خزانـه دار  و  کننـده  تقسـیم  تنهـا  »مـن  فرمایـد:   _ آورده   )]1133/3[  15/5 )الّصحیـح:  بخـاری 

کـه شـما را می بخشـم و از  کـه می بخشـد.« و نیـز فرمـود: »مـن نیسـتم  هسـتم؛ و خداونـد اسـت 

کننـده طبـق فرمـان هسـتم.« و بـه عبـارت دیگـر: »بـه خـدا  شـما بازمـی دارم؛ مـن تنهـا تقسـیم 

سـوگند! مـن نـه بـه شـما چیـزی می بخشـم و نـه شـما را از آن بازمـی دارم. مـن تنهـا خزانـه دار 

د نهم خواهد آمد.
ّ
1. به خواست خدای تعالی، تفصیل این سخن در مجل
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کـه فرمـان یابـم، می گـذارم.« )صحیـح بخـاری: 17/5 ]1134/3[؛ سـنن   هسـتم و امـوال را هـر جـا 

ابـی داوود: 25/2 ]135/3[؛ طـرح الّتثریـب فـی شـرح التقریـب: 160/7( همـو بـا ایـن سـخن، اّمتـش را از 

تصـّرف ناحـق در مـال خـدا پرهیـز داده اسـت: »مردانی به ناحق در اموال خـدا بی پروا تصّرف 

می کنند. روز قیامت، آتش از آِن ایشان است.« )صحیح بخاری: 17/5 ]1138/3 و 1139[(

کــه از حــدود و مرزهــای  »اینهــا حــدود خداســت، بــه آن هــا نزدیــک نشــوید.« ]بقــره/187[ »و هــر 

خــدا درگــذرد، چنین کســان ســتمکارند.« ]بقــره/229[

39. گنج های انباشته شده به برکت خلیفه

گروهـی از مـردان سیاسـت غیردینـی و صاحبـان انقالب هـا و شـورش ها ]بـر ضـّد دیـن[، 

کاخ هـای  در پـی هـرج و مـرِج پدیـد آمـده در امـوال، ِملک هـای آبـاد، خانه هـای شـکوهمند، 

کـه از  سربرافراشـته، و ثروتـی هنگفـت انباشـتند، آن هـم بـه برکـت ایـن سـیرۀ امـوی در امـوال 

قرآن و سـّنت شـریف و سـیرۀ پیشـینیان دور و بیگانه بود. اینان ازمال مسـلمانان ثروتی انبوه 

گردآوردنـد و آن را یـک جـا خوردنـد. از جملـۀ آنـان، ایـن کسـانند:

کننـده:  گـزارش صحیـح بخـاری )کتـاب الجهـاد، بـاب برکـت امـوال نبـرد  کـه بـه  1. زبیـر بـن َعـّوام 

کوفـه؛ و خانـه ای  1139[( 11 خانـه در مدینـه؛ 2 خانـه در بصـره؛ خانـه ای در  21/5 ]1138/3 و 

کـه پـس از برداشـتن یک سـوم میراثـش، بـه هـر یـک از  در مصـر باقـی نهـاد و 4 همسـر داشـت 

گویـد: »پـس همـۀ مـال وی 50200000 سـّکه بـوده اسـت.«  آن هـا 1200000 سـّکه رسـید. بخـاری 

ابن هائـم گفتـه اسـت: »بلکـه سـخن درسـت ایـن اسـت کـه طبـق حسـاب و کتاب، همـۀ مال 

که  وی 59800000 سـّکه بوده اسـت.«1 ابن بّطال و قاضی عیاض و جز آن دو تصریح نموده اند 

همیـن سـخن ابن هائـم درسـت؛ و محاسـبۀ بخـاری نادرسـت اسـت.

در صحیـح بخـاری و دیگـر مأخذهـا، ایـن مبلـغ را بـدون ذکـر درهـم یـا دینـار می یابیـم؛ اّمـا 

1. ایـن را شـارحان صحیـح بخـاری آورده انـد. بنگریـد به: فتح الباری بشـرح صحیح البخاری ]233/6[؛ إرشـاد الّسـاری 
هـب: 43/1 

ّ
فـی شـرح صحیـح البخـاری ]50/7[؛ ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری ]53/15[؛ شـذرات الذ

�]208/1[
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البدایـة و الّنهایـه )249/7 ]278/7[( آن را بـا قیـد درهـم آورده اسـت. ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 

بـرای  آمـاده  زمین هایـی  دارای  کوفـه  و  ّیه  اسـکندر و  مصـر  در  »زبیـر  گویـد:   )]110/3[  77/3

ـه و بـرزن؛ در بصـره دارای چنـد خانـه؛ و نیـز صاحب محصوالت کشـاورزی بود 
ّ
سـاخت محل

که از اطراف مدینه برایش می فرستادند.«

کنیز  گوید: »زبیر 1000 اسـب و 1000 غالم و 1000  هب: 434/1 ]350/2[( 
ّ

مسـعودی )ُمروج الذ

ه و برزن باقی نهاد.«
ّ
و چندین زمین  آماده برای ساخت محل

کنـاس، بـه  ـۀ 
ّ
کـه در محل کوفـه خانـه ای سـاخت  ی در  2.  َطلحـة بـن عبیـداهلل تیمـی. و

»دار الّطلحتیـن« مشـهور بـود و هـر روز 1000 دینـار درآمـد محصـول از عـراق برایـش می رسـید. 

ی در ناحیـۀ سـراة1 اموالـی بیـش از ایـن نیـز  گفته انـد. و برخـی نیـز آن مقـدار را بیـش از ایـن 

گچ و چوب ساج2 ساخت. داشت و خانه ای در مدینه برافراشت و آن را از آجر و 

کـه درآمد  َطلحـه از محصوالت کشـاورزی اش در عراق  از محّمـد بـن ابراهیـم نقـل شـده 

میـان 400000 تـا 500000 دینـار؛ و در سـراة 10000 دینـار یـا قـدری کمتـر و بیش تـر بود.

ی در هـر روز 1000 وافـی بـود.« وافـی هـم وزن دینار  ـۀ و
ّ
سـفیان بـن  ُعَیینـه گویـد: »درآمـد غل

ی 2200000 درهـم و 200000 دینـار بـر جـای  اسـت. نیـز از موسـی بـن  َطلحـه نقـل شـده اسـت: »و

نهـاد. و اموالـش روز بـه روز انبوه تـر و فربه تـر شـده بـود.« از ابراهیـم بـن محّمـد بـن  َطلحـه نقـل 

کـه  َطلحه بر جای نهـاد، 30000000 درهم بود  ک و امـوال و درهـم و دیناری  کـه بهـای امـال شـده 

کاال و اجناس بود. که شامل 2200000 درهم و 200000 دینار و بقیۀ آن، 

کـه  َطلحـه کشـته شـد، نـزد  گاه  گـزارش شـده اسـت: »آن  از ُسـْعدٰی اّم یحیـی بـن  َطلحـه 

کـش 30000000 درهـم بـرآورد گشـت.« از  ی 2200000 درهـم بـود و بهـای سـرمایه و امال خزانـه دار و

1. سـرزمینی  بیـن تهامـه و نجـد بـوده کـه نزدیک تریـن مـرزش به حجـاز، طائف و دورترینـش نزدیک صنعا بـود. ]بنگرید به: 
معجم البلدان: 205/3�[

کشتی و سقف های بلند از آن بهره می بردند.)م.( که در ساختن  2. درختی با چوبی محکم 
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عمـرو بـن عـاص نیـز گـزارش گشـته کـه  َطلحـه 100 ُبهـار1 بـر جای نهـاد که در هـر یک 3 بـاِر بزرِگ 

گاو بوده اسـت. _ در عبارت ابن  عبدَرّبه از روایت  که هر ُبهار یک پوسـت  طال بود. _ شـنیده ام 

گفتـه  ُخَشـنی آمـده اسـت: »در مـاِل بـر جـا نهـادۀ وی 300 ُبهـار زر و سـیم یافتنـد.« ابن جـوزی 

کـه  اسـت: » َطلحـه 300 بـار شـتر طـال بـر جـای نهـاد.« َبـالُذری از طریـق موسـی بـن  َطلحـه آورده 

عثمـان در زمـان خالفـت خویـش، بـه  َطلحـه 200000 دینـار بخشـید.

بنگرید به: الّطبقات الکبرٰی تألیف ابن سعد: 158/3 ]221/3-222[؛ أنساب األشراف َبالُذری: 7/5؛ 
ِضره: 258/2 ]227/3-228[؛  هب: 434/1 ]350/2[؛ الِعقد الفرید: 279/2 ]129/4[؛ الّریاض الّنَ

ّ
ُمروج الذ

ُدَول اإلسالم ذهبی: 18/1 ]ص22 و 23[؛ خالصة تذهیب تهذیب الکمال تألیف خزرجی: ص152 ]12/2[�

از عثمان این سخن خواهد آمد: »واِی من از دست پسِر زِن َحْضَرمی _ یعنی:  َطلحه _ 

کشتن  ی خون مرا می خواهد و مردم را به  که او را چنین و چنان مقدار ُبهار طال دادم؛ اّما و

من ترغیب می کند!«

 3000 و  شـتر   1000 »عبدالّرحمـان  گویـد:  ابن سـعد  ُزْهـری.  عـوف  بـن  عبدالّرحمـان   .3

کـه در زمین هـای بقیـع می چریدنـد و در منطقـۀ جـرف  گوسـفند و 100 اسـب بـر جـای نهـاد 

گویـد: »در زمـرۀ آن چـه  را آب می رسـاندند.« همـو  20 شـتر آب کـش زمین هـای زراعتـی اش 

کـه  کـه آن هـا را بـا تیشـه شکسـتند، چنـدان  عبدالّرحمـان بـر جـای نهـاد، مقـداری طـال بـود 

کـه بـه هـر یـک 80000 سـّکه رسـید. از  ی 4 زن پـس از خـود نهـاد  دسـِت ایشـان پینـه بسـت. و

کـه عبدالّرحمـان در بیمـارِی  صالـح بـن ابراهیـم بـن عبدالّرحمـان نقـل شـده اسـت: ›بـا زنـی 

ی را بـه 83000 سـّکه  ]منجـر بـه مرگـش[ طـالق داده بـود، سـهم یک چهـارم از هشـت یِک و

نمودیـم.‹« مصالحـه 

بـرای سـهم یک چهـارم  و  او رسـید  بـه  بـه فرمـان عثمـان  ایـن زن  گویـد: »ارث  یعقوبـی 

گفته انـد: »بـه زبـان شـامیان، برابـر اسـت بـا یـک بـاِر شـتر.« بنگریـد بـه: الّنهایـه:  1. هـر ُبهـار برابـر بـا 300 رطـل بـوده و برخـی 
166/1.)غ.(
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گفته انـد: ›80000  ی مصالحـه نمودنـد. برخـی  ی، بـه مبلـغ 100000 دینـار بـا و از هشـت یک و

گسـترش  کـرد و آن را  گفتـه اسـت: »عبدالّرحمـان خانـۀ خـود را بازسـازی  دینـار.‹« مسـعودی 

بخشـید و در اصطبل خود 100 اسـب بسـت و 1000 شـتر و 10000 گوسـفند داشـت و یک هشـتم 

ی پـس از وفاتـش بـه 84000 سـّکه رسـید.« مـال و

هـب: 434/1 ]350/2[؛ 
ّ

بنگریـد بـه: الّطبقـات الکبـرٰی تألیف ابن سـعد: 96/3 ]136/3[؛ ُمروج الذ

ِضـره  الّنَ یـاض  الّر ]355/1[؛   138/1 ابن جـوزی:  تألیـف  الّصفـوه  صفـة  ]170/2[؛   146/2 یعقوبـی:  یـخ  تار

تألیـف محـّب طبـری: 291/2 ]272/4[�

کـه درگذشـت، 250000 درهـم بـر  4. َسـْعد بـن ابی وّقـاص. ابن سـعد گویـد: »َسـْعد آن گاه 

جـای نهـاد و در کاخ خویـش در عقیـق ُمرد.« مسـعودی گوید: »خانه اش را در عقیق سـاخت 

گسترد و باالی آن بالکن هایی قرار داد.« )الّطبقات  و سقفش را بلند برافراشت و فضای آن را 

هب: 434/1 ]350/2[(�
ّ

الکبرٰی تألیف ابن سـعد: 105/3 ]148/3-149[؛ ُمروج الذ

ی 500000 دینـار بـر جـای نهـاد و از مـردم طلب کاری هایـی داشـت  5. َیْعلـی بـن امّیـه1. و

را  ایـن  بـود.  دینـار2   100000 آن  بهـای  کـه  گذاشـت  خـود  از  پـس  نیـز  دیگـر  امـوال  و  ک  امـال و 

کرده است. هب: 434/1 ]351/2[( یاد 
ّ

مسعودی )ُمروج الذ

گویـد: »آن قـدر زر و سـیم باقـی  یـد بـن ثابـت، آن یگانـه مدافـع عثمـان. مسـعودی  6. ز

کـه 100000  ک بـر جـای نهـاده اش بـود  کـه بـا تیشـه می شکسـتند؛ و ایـن جـز امـوال و امـال نهـاد 

هـب: 434/1 ]351/2[(�
ّ

دینـار قیمـت داشـت.« )ُمـروج الذ

پیـدا  و  روزگار عثمـان.  در  مالـی  ی هـای  یاده رو ز و  بی انضباطی هـا  از  پـاره ای  بـود  ایـن 

کـه در بیشـینۀ  بـزرگ را شـمارش نکـرده؛ چنـان  یـخ همـۀ آن فسـادهای مالـی  کـه تار اسـت 

یـج رخ دهـد. کـه پدیـده ای بـه تدر یدادهـا و آشـوب ها چنیـن اسـت، بـه ویـژه در مـواردی  رو

ف بوده، چنین آمده؛ اّما در نسخۀ مورد مراجعۀ ما »منیه« است.)غ.(
ّ
که نزد مؤل هب 

ّ
1. در نسخۀ ُمروج الذ

ف بوده، چنین آمده؛ اّما در نسخۀ مورد مراجعۀ ما »300000« است.)غ.(
ّ
که نزد مؤل هب 

ّ
2. در نسخۀ ُمروج الذ
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ی  گفتـه ای! و کـم  گفتـی،  گـردآوْرد؛ پـس از آن هـر چـه  و اّمـا آن چـه خلیفـه بـرای خـود 

گویـد:  دندان هایـش را بـا طـال می آراسـت و جامه هـای شـاهانه می پوشـید. محّمـد بـن ربیعـه 

»ردایـی ابریشـمین بـر تـن عثمان دیدم که 100 دینار قیمت داشـت. عثمـان گفت: ›این از آِن 

کردم. آن را می پوشـم تا شـادمانش سـازم.‹« ابوعامر سـلیم  ی تهیه  نائله1 اسـت و آن را برای و

کـه 100 دینار قیمت داشـت.« )الّطبقـات الکبرٰی تألیف ابن سـعد:  گویـد: »بـر عثمـان ردایـی دیـدم 

40/3 ]58/3[؛ أنساب األشراف َبالُذری: ص3 و 4 ]48/5[؛ اإلستیعاب: 476/2 ]قسمت سوم/1042[(

کـه زیـور و جواهـر در آن  َبـالُذری گفتـه اسـت: »در بیـت المـال مدینـه صندوقچـه ای بـود 

می نهادنـد. عثمـان گوهرهایـی از آن برداشـت و یکـی از افـراد خانـواده اش را بـا آن ها آراسـت. 

ی را نکوهیدنـد و در بـارۀ آن با او سـخنانی درشـت گفتند تـا آن گاه که به  پـس مـردم آشـکارا و

خشـمش آوردنـد؛ و او گفـت: ›ایـن مـال خداونـد اسـت؛ آن را به هر که خواهم، بخشـم و از هر 

ک مالـد و خـوار  کـراه ورزد، بینـی اش را بـه خـا کـه را ا کـه خواهـم، بـازدارم. پـس خداونـد هـر 

سـازد.‹ و در عبارتـی چنیـن اسـت: ›مـا بـه قـدر نیـاز خویـش از ایـن غنیمت برگیریـم، هرچند 

کاری بازداشـته شـوی  گفـت: ›در ایـن حـال، از چنیـن  کـراه ورزنـد.‹ پـس علـی بـه او   کسـانی ا

که در مواضع خلیفه در برابر عّمار خواهد آمد. و تو را مانع شوند.‹« این سخن ادامه دارد 

ابوموسی پیمانه ای ]بزرگ از [ زر و سیم برای خلیفه آورد و او آن را میان زنان و دخترانش 

کرد. )الّصواعق  ک و خانه هایش هزینه  تقسیم نمود و بیشینۀ بیت المال را در آبادسازی امال

المحرقه: ص68 ]ص113[؛ الّسیرة الحلبّیه: 87/2 ]78/2[(

ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 53/3 ]76/3-77[( گویـد: »روزی کـه عثمان کشـته شـد، نزد 

خزانـه دارش 30500000 درهـم و 150000 دینـار بـود کـه همـه غـارت شـد و از میـان رفـت.« خلیفـه 

1000 شـتر در ربـذه و صدقـات ]و موقوفـات[ در برادیـس و خیبـر و وادی القـری بـر جـای نهـاد کـه 

200000 دینـار قیمت داشـت.

1. »نائله بنت فرافصه« همسر عثمان بوده است.
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هب: 433/1 ]349/2-350[( گوید: »خانه ای در مدینه ساخت و آن را با 
ّ

مسعودی )ُمروج الذ

کوهی ساخت. وی اموال   سنگ و آهک برافراشت و درهایش را از چوب درخت ساج و سرو 

و باغ ها و چشمه هایی در مدینه گردآورد. عبداهلل بن ُعْتَبه یاد کرده که چون عثمان کشته شد، 

کش در وادی القری و حنین و جای های  نزد خزانه دارش 150000 دینار و 1000000 درهم بود و امال

دیگر 100000 دینار قیمت داشت و اسبان و شتران بسیار بر جای نهاد.«

ی؟ضر؟ اموالـی فـراوان فراهـم شـد و 1000  گویـد: »بـرای و ذهبـی )ُدَول اإلسـالم: 12/1 ]ص16[( 

برده داشت.«

سیاهه ای از بخشش های خلیفه و گنج های انباشته شده به برکت وی

500000 دینار برای مروان

100000 دینار برای ابن ابی سرح

200000 دینار برای  َطلحه

2560000 دینار برای عبدالّرحمان

500000 دینار برای َیْعلی بن امّیه

ید بن ثابت 100000 دینار برای ز

150000 دینار برای خود عثمان

200000 دینار نیز برای خود عثمان

موالمـان  سـخن  آن  و  بخـوان  را  ایـن  می شـود.  دینـار   4310000 مبالـغ  ایـن  مجمـوع 

کـه ]از شـکمبارگی[ در  امیرالمؤمنیـن را در بـارۀ عثمـان از یـاد مبـر: »او برخاسـت در حالـی 

ی  پهلوهایـش بـاد افکنـد و میـان سـرگین افکنـدن و علـف چریـدن در آمد و شـد بـود. همراه و

خانـدان پـدرش ]= بنی امّیـه[ نیـز برخاسـتند و مـال خداونـد را چنان با اشـتیاق تمـام خوردند 

گیـاه تـازه رسـیدۀ بهـاری را می خـورد!« گویـی شـتری  کـه 
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کـه هر چـه عثمان بـه تیول داد  کـه اندکـی بعـد خواهـد آمـد: »هـال  ی را  و نیـز ایـن سـخن و

کـه از امـوال خداونـد بخشـید، بـه بیت المـال بازگردانده خواهد شـد.« و هـر مالـی 

]سیاهۀ دیگر از بخشش های عثمان[

300000 درهم برای حکم

2020000 درهم برای خاندان حکم

300000 درهم برای حارث

100000 درهم برای سعید

100000 درهم برای ولید

300000 درهم برای عبداهلل

600000 درهم نیز برای عبداهلل

200000 درهم برای ابوسفیان

100000 درهم برای مروان

2200000 درهم برای  َطلحه

30000000 درهم نیز برای  َطلحه

59800000 درهم برای زبیر

250000 درهم برای َسْعد بن ابی وّقاص

30500000 درهم برای خود خلیفه

مجموع این مبالغ نیز 126770000 درهم می شود.

کنـون جـای ایـن پرسـش از خلیفـه اسـت که چـرا چنین ویژه بخشـی هایی تنها بـه افراد  ا

یاد شـده و دنبال روان ایشـان از دار و دسـته اش، اختصاص یافته اسـت؟ آیا دنیا برای ایشـان 

کـه پاداش هـا و زکات را بـه شایسـتگان  کـه شـریعت فرمـوده اسـت  آفریـده شـده اسـت یـا آن 

نیـک در اّمـت محّمـد؟ص؟ همچـون ابـوذر ِغفـاری و عّمـار بـن یاسـر و عبـداهلل بـن مسـعود و 
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کام گردند و یـا تبعید  هماننـد آنـان نپردازنـد و اینـان بایـد از سـختی رنـج برنـد و بـال کشـند و نـا

کـه می گویـد:  گردنـد؟ ایـن سـرور آنـان امیرالمؤمنیـن اسـت  کتـک خورنـد و یـا خـوار  شـوند یـا 

»هرآینـه بنی امّیـه میـراث محّمـد؟ص؟ را بـه مـن ذّره ذّره می دهنـد، چنان که گویی  شـتری را به 

تناوب، بدوشند.« )نهج البالغه: 126/1 ]ص104[(

کـه مـردی مـال و دارایـی خویـش را بـه دیگـران  آیـا جـود و بخشـش بدیـن معنـا اسـت 

بخشـد و یـا از کیسـۀ دیگـران خـرج کنـد، چنـان کـه خلیفـه می کرد؟ کاش کسـی بود تا پاسـخ 

ایـن پرسـش مـرا بدهـد! اّمـا خـود خلیفـه را درک نکـردم تـا حقیقـت ایـن ماجـرا را از او جویـا 

یانه نصیبم می شد! گر با اصرار از او می پرسیدم، پیش از پاسخ، تاز گردم؛ و شاید ا

که بیشـینۀ زمین های بیت المال را به تیول این  آری؛ حکم این بخشـش ها و تیول ها _ 

و آن سـپرد )الّسـیرة الحلبّیـه: 87/2 ]78/2[( _ از خطبـۀ موالمـان امیرالمؤمنیـن دانسـته می شـود 

گـزارش نمـوده اسـت: روز  ی[   گونـۀ مرفـوع از ابن عّبـاس ]= بـا انتسـاب بـه و بـی بـه 
ْ
َکل کـه آن را 

کـه هـر زمیـن  ی بـه خطبـه پرداخـت و گفـت: »هـال  دوم بیعـت مـردم بـا علـی؟ع؟ در مدینـه، و

گشـت؛  کـه از امـوال خـدا بخشـید، بـه بیـت المـال بازخواهـد  تیـول دادۀ عثمـان و هـر مالـی 

کـه بـه کابین زنـان رفته و در  گـر آن را بیابـم  زیـرا چیـزی نتوانـد حـّق قدیـم را از میـان َبـَرد. حّتـی ا

کنـده گشـته، آن را بـه حـال نخسـت برمی گردانـم؛ زیـرا در عدل گشـایش اسـت  سـرزمین ها پرا

ی تنـگ آید، سـتم بیش تر بر او تنـگ افتد.« )نهج البالغه: 46/1 ]ص57[؛ شـرح  کـه حـق بـر و و هـر 

نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 90/1 ]269/1[(

کـه در خانـۀ عثمـان  گویـد: »سـپس آن حضـرت؟ع؟ فرمـان داد تـا هـر سـالحی را  بـی 
ْ
َکل

کار رفتـه بـود، بگیرنـد؛ و چنیـن شـد. نیـز فرمـان گرفتـن شـتران  یافتنـد و در برابـر مسـلمانان بـه 

کـه از شـتران صدقـه بودنـد، داد؛ و چنیـن شـد. و هـم فرمان داد تا شمشـیر  ی را  اصیـل خانـۀ و

نبـوده، تصـّرف  بـا مسـلمانان  نبـرد  کـه وسـیلۀ  را  او  اّمـا آن سـالح های  را واسـتانند؛  او  زره  و 

ننماینـد؛ و هـم بـه امـوال شـخصی او کـه در خانـه اش یـا جـای دیگـر بیابنـد، دسـت نیندازند. 
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کـه عثمـان جایـزه داده بـود، هـر جـا بـدان دسـت یابنـد  همچنیـن فرمـان داد تـا همـۀ اموالـی را 

یـا بـه صاحبانـش رسـند، بازگرداننـد. ایـن خبـر بـه عمرو بن عاص رسـید که در منطقـۀ ایله در 

گزیـده بـود؛ پـس  سـرزمین شـام بـود و هنـگام شـورش مـردم بـر عثمـان، بـه آن جـا رفتـه و سـکنا 

کـه  کـه زادۀ ابوطالـب تـو را از هـر مالـی  کـن؛  کنـون  کنـی، ا یـه نوشـت: ›هـر چـه خواهـی  بـه معاو

کـه پوسـت عصـا را برکننـد.‹ َکنـد، چنـان  داری، پوسـت برخواهـد 

گرفتـن شـتران اصیـل و شمشـیر و  یـاد شـد، ماجـرای  او  از  کـه پیش تـر  بـن عقبـه  ولیـد 

سالح عثمان به دست علی؟ع؟ را چنین سراید:
کــه  بازپــس دهیــد و غــارت نکنیــد؛  را  ای هاشــمیان! ســاح خواهــرزادۀ خــود ]= عثمــان[ 

نیســت. جایــز  غارتــش 

کــه زره و شــتران اصیــل  خ دهــد، حــال آن  ای هاشــمیان! صلــح و ســازش میــان مــا چگونــه ر
عثمــان نــزد علــی اســت؟

کــه ســاح و وســایل بــه غنیمــت  ای هاشــمیان! دوســتی مــا چــه ســان ممکــن اســت، در حالــی 
گرفتــه شــدۀ عثمــان در دســت شــما اســت؟

گیرنــدگان  گــر ایــن امــوال را بــه مــا پــس ندهیــد، نــزد مــا قاتــان او بــا غنیمــت  ای هاشــمیان! ا
اموالــش تفــاوت ندارنــد.

کــه در ســنگ  خ داد، همچــون شــکافی اســت  کــه میــان مــا و شــما ر ای هاشــمیان! ایــن ماجــرا 
کــرد. افتــد و دیگــر آن را ترمیــم نتــوان 

کســرا بــه  کــه روزی فرماندهــان لشــکر  کشــتید تــا خــود بــه جــای او باشــید؛ همچنــان  بــرادر مــرا 

کردنــد. او خیانــت 

ی پاسـخ  پـس عبـداهلل بـن ابی سـفیان بـن حـارث بـن عبدالمّطلـب بـا ابیاتـی بلنـد بـه و

کـه ایـن دو بیـت از جملـۀ آن هـا اسـت: داد 
ــر  گشــت و صاحبــش در جنــگ، آن را ب ــاه  ــه آن شمشــیر تب ک ــد؛  ــا مخواهی شمشــیر خــود را از م

زمیــن افکنــد.

کــه چنیــن اســت؛ زیــرا شــیوه و خــوی و منــش  کســرا شــبیه دانســتی. راســتی هــم  بــرادرت را بــه 

وی هماننــد او بــود.
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ــی رحمتــش  کســری.‹ منصــور _ خــدای تعال ــود، هماننــد  ــر ب کاف ی ایــن اســت: ›او  مقصــود و

ــا ایــن  کــه ب کنــد  ــد ولیــد را لعنــت  ــد، می گفــت: ›خداون نمایــد! _ هــرگاه ایــن بیــت را می خوان

ــد:  ــدان عبدمنــاف جدایــی افکنــد1�‹« )شــرح نهــج البالغــه تألیــف ابن ابی الحدی شــعر، میــان فرزن

)]271-270/1[  90/1

هب: 443/1 ]365/2[( 
ّ

که به عبداهلل نسـبت داده اند، مسـعودی )ُمروج الذ این دو بیت را 

به فضل بن عّباس بن ابی لهب منسـوب دانسـته و این ابیات را از همان شـعر آورده اسـت:
کــه آنــان شمشــیر و وســایل بــه غنیمــت  از مصریــان در بــارۀ ســاح خواهــرزادۀ مــا بپرســید؛ 

گرفتــه شــدۀ وی را ســتاندند.

که در همه جا با وی یار و همراه بود. جانشین محّمد از پِس او، علی است 

ــا  ــان ب ــو همــراه تیره بخت ــه ت ک ــال آن  ــش را چیرگــی بخشــید، ح ــه دین ک ــّی خــدا اســت  ــی ول عل

دین خدا می جنگیدی.

کــه در میــان مــا خویشــاوند و نزدیکــی نــداری  تــو مــردی خودخــواه از مردمــان صیفــور هســتی2 

کــه او را مــورد عتــاب و خطــاب قــرار دهــی.

خدای رحمان در قرآن تو را فاسق خوانده و در اسام سهمی نداری تا آن را بخواهی.

40. خلیفه و درخت لعنت شده در قرآن

دوسـتِی نسـل پـدری خلیفـه یعنـی خانـدان امّیـه، آن درخت لعنت شـده در قـرآن، و نیز 

ی درآمیختـه و بـر دلـش نشسـته بـود و از همـان آغاز  برتـر شـمردن آنـان از همـۀ مـردم، بـا جـان و

یافته بودند. عمر  ی، ایـن را در کار، مـردم او را بـه ایـن صفـت می شـناختند و آشـنایان بـه کار و

گـر عثمـان عهـده دار خالفـت شـود، خانـدان ابومعیط  بـن خّطـاب بـه ابن عّبـاس گفتـه بـود: »ا

گـر چنیـن کنـد، مـردم او را خواهنـد کشـت.« ]أنسـاب األشـراف  گـردن مـردم سـوار نمایـد؛ و ا را بـر 

َبالُذری: 16/5[

1. عبدمناف جّد مشترک بنی هاشم و بنی امّیه است.)م.(

که مورد مراجعه ما است، آمده است: »مردی مهاجر از اهل صفواء هستی.« )غ.( کتاب مروج الذهب  2. در چاپ 
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خانـدان  سـپارم،  عثمـان  بـه  را  کار  ایـن  گـر  »ا اسـت:  آمـده  ابوحنیفـه  امـام  عبـارت  در 

گـر چنین کنـم، او چنـان خواهد کرد؛  گـردن مـردم سـوار کنـد. بـه خدا سـوگند! ا ابومعیـط را بـر 

کننـد.«  کـه مـردم بـه سـویش روان شـوند تـا سـرش را جـدا  کنـد، چیـزی نمی ماَنـد  گـر چنـان  و ا

کـرده اسـت. ایـن را قاضـی ابویوسـف )اآلثـار: ص217( یـاد 

گر عهده دار خالفت شـدی، از خدای بترس  ی بـه عثمـان چنین سـفارش نمـود: »ا نیـز و

گـردن مـردم سـوار نکـن!« )الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 247/3  بـر  و خانـدان ابومعیـط را 

ِضـره: 76/2 ]356/2[( یـاض الّنَ ]340/3[؛ أنسـاب األشـراف َبـالُذری: 16/5؛ الّر

کـه خلیفـه ولیـد بـن عقبـه را بـر کوفه حکمران کرد، علـی و  َطلحه و زبیر به همین  آن گاه 

سـفارش، عثمـان را مؤاخـذه کردنـد و بـه او گفتنـد: »مگـر عمـر به تو سـفارش نکـرد که خاندان 

گـردن مـردم سـوار نسـازی؟« و او پاسـخی بـه ایشـان نـداد. )أنسـاب  ابومعیـط و بنی امّیـه را بـر 

األشـراف َبالُذری: 30/5(

عثمـان همـۀ تـالش خویـش را بـرای تشـکیل حکومـت امـوِی چیـره بـر همـۀ شـهرهای 

کـه دیگـران را مغلـوب سـازد و یـاد آنـان را در سـده های  کار می گرفـت؛ حکومتـی  اسـالمی بـه 

ی را در رسـیدن بـه مقصـودش مغلـوب  آینـده بـه فراموشـی سـپارد؛ اّمـا سرنوشـت محتـوم، و

خـود نمـود و یـاد جـاودان نیـک و تـداوم مسـتمر در همـۀ دوران و نسـل ها را بـرای خانـدان علی 

کـه بـه خانـدان  َحـْرب نسـبت داشـته  کسـی را نمی یابیـد  د بـاد! _ باقـی نهـاد و  و _ بـر او و ایشـان در

گویـا ماننـد داسـتانی در روزگار  گویـد؛  کـه نسـبتش را بپوشـاَند و آن را پنهانـی وا باشـد، مگـر آن 

آنـان  از  از ایشـان نمی بینیـد و صدایـی آهسـته  یـادی  از میـان رفته انـد و  گذشـته هسـتند و 

نمی شنوید.

ی  خلیفـه همـواره در راه ایـن قصـد خویـش پیـش می تاخـت؛ یعنـی در راه همـان آرزو

گـوی بـه گردش  کـه در روز خالفـت یافتنـش بـه او گفتـه بـود: »حکومـت را همچـون  ابوسـفیان 

گـردان!« پـس جوانـکان بنی امّیـه و جوان هـای  درآور و بنی امّیـه را میخ هـای ]نـگاه دارنـدۀ[ آن 
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نازپـروردۀ فخـر فـروش آنـان را در آغـاز سـّن جوانی و شـور و سرمسـتی آن، در مرکزهای حّسـاس 

کارگـزاری  کار و عمـل را  ی جوانـان امـوی پرنشـاط بـرای  گماشـت. و کار  و شـهرهای بـزرگ بـه 

بخشـید؛ همانـان کـه هنـوز روزگار، تجربـه و کاردانـی را بـه آنـان نچشـانده و ادبشـان نیاموختـه 

از  را  مانـع  هرگونـه  و  نمـود  همـوار  برایشـان  را  راه  و  کـرد  سـوار  مـردم  گـردن  بـر  را  آنـان  او  بـود. 

مسیرشـان زدود و دِر آشـوب و سـتم را بـر مـردم صالـح در همـۀ شـهرهای اسـالمی، بـه دو لنگه 

گشـود و شـّر و بـال را بـه دسـت آن فرومایـگان بـرای خـود و اّمـت رحمـت شـده، از همـان روز تـا 

ایـن روزگار فراهـم سـاخت.

نـزد  امـوی  افـراد  جـز  کسـی  کـه  گاه  »آن  گویـد:  دوم/693[  قسـمت  ]اإلسـتیعاب:  ابوعمـر 

عثمان؟ضر؟ نبود، شـبل بن خالد بر او درآمد و گفت: ›ای قریشـیان! شـما را چه شـده اسـت؟ 

کـه توانگرش  ید؛ یـا فقیـری  آیـا در میـان شـما کوچکـی نیسـت کـه خواهیـد تـا ارجمنـدش سـاز

کـه پـرآوازه اش نماییـد؟ چـرا عـراق را بـه ایـن اشـعری _ یعنـی: ابوموسـی _  گمنامـی  کنیـد؛ یـا 

کـس سـپارم؟‹ پـس  گفـت: ›آن را بـه چـه  سـپرده اید تـا آن را آسـان و راحـت بخـورد؟‹ عثمـان 

کـه در آن هنـگام 16 سـاله بـود.2  گفتنـد تـا حکمرانـی عـراق را بـه عبـداهلل بـن عامـر1 دهـد  او را 

کارگزار عراق ساخت.« ی همان وقت او را  پس و

هیـچ یـک از ایـن جوانـکان از آن چـه می کـرد، پـروا نداشـت و بـدان چـه می گفـت، اعتنـا 

گـوش نمی سـپرد و مالمـت و سـرزنش  گری  یـد و خلیفـه نیـز بـه شـکایت هیـچ شـکوا نمی ورز

جـوان  آن  عـاص،  بـن  سـعید  جوانـکان،  ایـن  از  یکـی  نمی پذیرفـت.  را  مالمتگـری  هیـچ 

گذشـت،  ـد )ص270( 
ّ
کـه در همیـن مجل کـه برکوفـه حکومـت می کـرد و چنـان  بـود  نازپـرورده 

1. او پسـردایی عثمـان بـود. مـادر عثمـان، اروی بنـت کریـز بـوده؛ و نسـب عبـداهلل چنیـن اسـت: عبـداهلل بـن عامـر بـن کریـز 
بـن ربیعـة بـن حبیـب بن عبدشـمس.

که این، خطایی نوشـتاری اسـت. ابوعمر ]اإلسـتیعاب: قسـمت سـوم/932-933[ در شـرح حال عبداهلل  2. گمان دارم 
بـن عامـر گفتـه اسـت: »عثمـان، ابوموسـی اشـعری را از کارگـزاری بصـره و نیـز عثمان بـن ابی العـاص را از حکومت فارس 
برکنـار نمـود و هـر دو را بـه عبـداهلل سـپرد. صالح گوید: ›وی 24 سـاله بود.‹ ابویقظان گفته اسـت: ›ابن عامـر در 24 یا 25 

سـالگی بـرای امیـری بصره بدان جـا درآمد.‹«
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برفـراز منبـر می گفـت: »روسـتاها و نخلسـتان ها و باغ هـای عـراق میان کوفه و بصره، بوسـتانی 

از آِن جوانکان قریش است.«

کـه رسـول خدا؟ص؟ از آنـان چنین خبر داد: »تباهـی اّمت من به  همیـن تازه سـاالن بودنـد 

ک این اّمت به دسـت  دسـت جوانکانـی سـفیه از قریـش اسـت.«1 و نیـز بـا این سـخنش: »هال
جوانکانی از قریش است.«2

این امیران سفیه همان کسانی هستند که رسول خدا؟ص؟ در سخنش خطاب به  َکْعب بن 

ُعْجره در بارۀ آنان سخن گفت: »ای  َکْعب! خدایت از حکومت سفیهان در امان دارد!« گفت: 

»ای رسول خدا! حکومت سفیهان چیست؟« فرمود: »امیرانی پس از من هستند که به شیوۀ 

د )ص256( گذشت.
ّ
من راه نمی پویند و سّنت مرا پی نمی گیرند.« این حدیث در همین مجل

نیـز همینـان مقصـود آن سـخن رسـول خـدا؟ص؟ هسـتند: »بشـنوید! _ آیـا می شـنوید؟ _ 

کـس بـر ایشـان درآیـد و دروغشـان را راسـت بشـمارد  کـه هـر   پـس از مـن امیرانـی خواهنـد بـود 

کسـی در  و ایشـان را بـر ظلمشـان یـاری نمایـد، از مـن نیسـت و مـن نیـز از او نیسـتم و چنیـن 

که نزد ایشـان درنیاید و دروغشـان را راسـت نشـمارد  کنارۀ حوض ]کوثر[ بر من درنیاید. اّما آن 

کنـارۀ حـوض بـر  یـم و بـه زودی در  یشـان نکنـد، او از مـن اسـت و مـن نیـز از او و بـر ظلمشـان یار

دروغ  کـه  بـود  خواهنـد  امیرانـی  مـن  از  »پـس  اسـت:  چنیـن  دیگـر  عبـارت  در  درآیـد.«  مـن 

یخ بغـداد خطیب  می گوینـد و سـتم می ورزنـد؛ پـس هر که دروغشـان را راسـت بشـمارد ... .« ]تار

بغدادی: 107/2؛ 362/5[

کم )المستدرک علی الّصحیحین: 470/4 ]517/4[( _ وی  1. بخاری )الّصحیح: 146/10 ]1319/3؛ 2589/6(؛ و حا
کـم گویـد: »حذیفـة بـن یمـان بـه صّحت  و ذهبـی آن را صحیـح شـمرده اند _ ایـن خبـر را بـا ذکـر سـند روایـت کرده انـد. حا

گواهی داده اسـت.« ایـن حدیث 

کـه  گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث بنـا بـر شـرط صّحتـی  کـم )479/4 ]526/4[(. وی  2. المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
مسـلم و بخـاری قائـل هسـتند، صحیـح اسـت؛ اّمـا آن را روایـت نکرده انـد. ایـن حدیـث را دنباله هـا و شـاهدهایی از 
کردنش نیسـت.« سـپس وی پاره ای  که مرا چاره ای جز یاد  ک او و پیشـوایان تابعین هسـت  رسـول خدا؟ص؟ و صحابۀ پا

کـرده اسـت. از آن چـه را در بـارۀ َحَکـم و مـروان و خانـدان ابوالعـاص آوردیـم، یـاد 
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کـه پـس از مـن امیرانـی  عبـارت احمـد )المسـند: 267/4 ]333/5[( چنیـن اسـت: »هـال 

کـس دروغشـان را راسـت بشـمارد و بـر ظلمشـان  کـه هـر  دروغگـو و ستم پیشـه خواهنـد بـود 

کـه دروغشـان را راسـت نشـمارد   یاری شـان نمایـد، از مـن نیسـت و مـن نیـز از او نیسـتم؛ و هـر 

یم.« و بر ظلمشان یاری شان نکند، او از من است و من نیز از او

نیـز همینـان مقصـود آن سـخن پیامبـر؟ص؟ هسـتند: »پـس از مـن امیرانی خواهنـد بود که 

آن چـه را انجـام نمی دهنـد، می گوینـد و آن چـه را بـدان فرمـان نیافته انـد، انجـام می دهنـد.« 

)مسـند احمـد: 456/1 ]41/2[(

گاه تـر بـود، آنـان را بـه کار گماشـت؛ حـال آن  کـه از هـر آدمیـزاد دیگـری بـه اینـان آ عثمـان 

کـه کارگـزاری را بر مسـلمانان بگمـارد، حال آن  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ خبـر رسـیده اسـت: »هـر 

ی بـه کتـاب خـدا و سـّنت پیامبـرش را در میان آنان بشناسـد، به  کـه سـزاوارتر از او و داناتـر از و

کـرده اسـت.« )الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 118/10؛  خـدا و رسـولش و همـۀ مسـلمانان خیانـت 

کـه بر گروهی  نـی )ص190( آمـده اسـت: »هـر 
ّ

صـول الدیـن باِقال
ُ
مجمـع  الّزوائـد: 211/5( در التمهیـد فـی أ

کـه بدانـد در میانشـان کسـی سـزاوارتر از خود او هسـت، به  از مسـلمانان پیـش افتـد، حـال آن 

خـدا و رسـولش و مسـلمانان خیانـت کرده اسـت.«

ک و تباهـی اّمـت محّمـد بـود و از آنـان فتنـه آغـاز  پـس روزگار ایـن جوانـکان، دورۀ هـال

لعنـت  شـده ای  رانـده  یـا  والیـان  روزگار،  آن  در  کـه  می بینیـد  بازگشـت.  بدیشـان  و  گشـت 

یـده یـا آزاد  کـه قـرآن حکیـم پـرده اش را در گشـته اند یـا چلپاسـۀ پسـتی چـون ولیـد یـا فاسـقی 

شـده ای منافـق یـا جوانـی نازپـرورده و یـا جوانکانـی سـفیه.

کلیدهــای بهشــت در دســت وی  کاش  کــه  خلیفــه در ورای همــۀ این هــا امیــد داشــت 

بــود تــا آن هــا را بــه بنی امّیــه بخشــد و همــۀ ایشــان تــا واپســین نفرشــان را بــه بهشــت درون ســازد! 

کــرده اســت:  ــا ذکــر ســند روایــت  احمــد )المســند: 62/1 ]100/1[( از طریــق ســالم بــن ابی جعــد ب

کــه عّمــار بــن یاســر نیــز در  »عثمــان؟ضر؟ شــماری از اصحــاب رســول خــدا؟ص؟ را فراخوانــد 
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کــه ســخنم را تصدیــق  گفــت: ›از شــما می پرســم و دوســت مــی دارم  میانشــان بــود. ســپس 

کــه رســول خــدا؟ص؟ قریــش را بــر همــۀ مــردم  کنیــد. بــه خدایتــان ســوگند می دهــم! آیــا می دانیــد 

مقــّدم می داشــت و بنی هاشــم را بــر دیگــر مــردم قریــش؟‹ آنــان ســکوت ورزیدنــد. آن گاه، 

بنی امّیــه  بــه  را  آن هــا  بــود،  مــن  دســت  بــه  بهشــت  کلیدهــای  گــر  ›ا گفــت:  عثمــان؟ضر؟ 

می بخشــیدم تــا همــۀ ایشــان بــه بهشــت درون گردنــد!‹« ســند ایــن خبــر صحیــح اســت و همــۀ 

راویانش ثقه و واسطه های خبر صحیح هستند.

ی تـا آسـتانۀ  کـه هـرج و مـرج در بـذل و بخشـش هایش همـراه و گویـا خلیفـه می پنـدارد 

بهشـت کشـیده می شـود و او همچنان که خویشـاوندانش را در دنیا مال و منال می بخشـید، 

بهشـت را هـم بـه آنـان خواهـد بخشـید. اّمـا خلیفـه در دنیـا نیـز بـه آن چـه بـرای خویشـانش 

سـینۀ  صفحـۀ  زیـر  را  آنـان  مصیبـت  و  بـال  کـه  روز  آن  نیافـت،  دسـت  می داشـت،  دوسـت 

کـرد و گناهـان و جنایت هاشـان بـر آنان تیـر خالص زد.  ک  خویـش بـا قـدرِت تمـام ُخـرد و هـال

کـه مرتکـب شـده اند، میـان ایشـان و بهشـت سـّدی ]عظیـم[  گناهانـی  و اّمـا در آخـرت، بـا 

یـش در آن جـا نیـز دسـت یابـد. البّتـه مـا  کـه خلیفـه بـه ایـن آرزو خواهـد بـود و فکـر نمی کنـم 

کیفـر چیسـت و آیه هـای رسـیده در قـرآن  پـاداش و  کـه نظرّیـۀ خلیفـه در مسـألۀ  نمی دانیـم 

دوزخ  و  بهشـت  در بـارۀ  را  رأیـش  نیـز  و  می نمایـد؛  تأویـل  چگونـه  را  دو  ایـن  در بـارۀ   حکیـم 

و بهشـتیان و دوزخیـان نمی دانیـم: »آیـا هـر مـردی از آن ها طمع دارد که به بهشـت پر نعمت در آید؟!« 

کارهـای بـد دسـت یازیدنـد می پندارند که آنـان را همانند کسـانی که  کـه بـه  ]معـارج/38[؛ »یـا مگـر کسـانی 

برابـر  و  و مرگشـان یکسـان  زندگانـی  کـه  قـرار می دهیـم  کردنـد  نیـک و شایسـته  کارهـای  و  آوردنـد  ایمـان 

باشـد؟« ]جاثیه/21[؛ »به یقین نیکان در نعمتی فراوانند. و بدکاران در دوزخند. روز جزا وارد آن می شـوند 

]مطّففیـن/7[؛ »چنیـن  کارنامـۀ بـدکاران در سـّجین اسـت.«  کـه  15[؛ »حّقـا  ]انفطـار/13-  و می سـوزند.« 

کـه آن شـکنندۀ  نیسـت ]کـه می پنـدارد[، هـر آینـه در آن شـکنندۀ خردکننـده افکنـده شـود. و تـو چـه دانـی 

کـه بـر دل هـا برآیـد و چیـره شـود.« ]همـزه/4-7[؛ »و  خردکننـده چیسـت! آتـش افروختـۀ خداسـت. آتشـی 

گـردد.« ]شـعراء/90 و 91[؛  گمراهـان پدیـدار و آشـکار  خ بـرای  بهشـت بـرای پرهیـزگاران نزدیـک شـود. و دوز
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کردنـد و به پـروردگار خویـش دل نهادند، آنان  کارهـای نیـک و شایسـته  کـه ایمـان آوردنـد و  »همانـا کسـانی 

بهشتیانند.« ]هود/23[

کـه جان و جـاه و حکومت خویش  ی خلیفـه را برنیاوردنـد و آن روز  پـس ایـن امویـان آرزو

گمـان  کار او نیامدنـد؛ و  کشـته شـد، بـه هیـچ  کـه بدیـن سـبب  کـرد تـا آن جـا  را فـدای آنـان 

ی را سـودمند نیفتند، اینان به کار  کـه مال و فرزندان، و کـه فـردا نـزد خداونـد، در آن روز  نـدارم 

کـه پیامبـر، بنی هاشـم  کـه او را خـوش نیفتـاد  او آینـد. آیـا از خلیفـه ای در شـگفت نمی شـوید 

 را بـر دیگـر قریشـیان ترجیـح داد و تعّصـب کـورش او را برانگیخـت تـا بـا چنیـن سـخن بی مایـه 

کـه بـه موجـب روایـت احمـد ]مناقـب  و رسـوایی بـه معارضـه بـا آن سـخن پیامبـر؟ص؟ برخیـزد 

کـه مـرا بـه حـق  علـّی بـن ابی طالـب؟ع؟ : ص122[ فرمـود: »ای جماعـت بنی هاشـم! سـوگند بـه آن 

گیـرم، جـز بـا شـما آغـاز نکنـم!«  گـر حلقـۀ دِر بهشـت را در دسـت  بـه پیامبـری برانگیخـت! ا

)الّصواعـق المحرقـه: ص95 ]ص160[(؟

41. خلیفه ابوذر را به ربذه تبعید می کند

َبـالُذری ]أنسـاب األشـراف: 52/5[ روایـت نمـوده که چون عثمان آن بخشـش ها را به مروان 

یـد بـن  بـن حکـم نمـود و 300000 درهـم بـه حـارث بـن َحَکـم بـن ابی العـاص بخشـید و نیـز بـه ز

ثابـت انصـاری 100000 درهـم عطـا نمـود، ابـوذر بـه گفتن این سـخن پرداخـت: »گنج اندوزان را 

کـه زر  ک بشـارت ده!« و ایـن سـخن خداونـد؟زع؟ را تـالوت می نمـود: »و کسـانی  بـه عـذاب دردنـا

ک مژده ده.« ]توبه/34[ و سیم می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، پس آنان را به عذابی دردنا

مـروان بـن حکـم ایـن خبـر را بـه عثمـان رسـاند و خلیفه به غالم خویـش، ناتل، دسـتور داد 

گفـت: »آیـا عثمـان مـرا از  کـه از ایـن سـخنان دسـت بـردارد. ابـوذر  تـا نـزد او رود و فرمانـش دهـد 

قـراءت کتـاب خـدا و عیـب گفتـِن واگذارنـدگان فرمـان خداونـد، نهـی می نمایـد؟ پـس به خدا 

کـه بـا خشـم عثمـان، خشـنودی خـدا را بـه دسـت آورم، برایـم دوست داشـتنی تر و  سـوگند! ایـن 

ک  که با خشـنودی وی، خدا را به خشـم آورم!« این سـخن، عثمان را غضبنا بهتر از آن اسـت 
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کـرد و خشـم وی را برانگیخـت؛ امـا او خـود را بـه صبـوری واداشـت و کاری نکـرد. روزی گفـت: 

»آیـا امـام را روا اسـت کـه مالـی وام گیـرد و چـون تـوان یافـت، آن را بازپـس دهـد؟« کعـب األحبـار 

کی از آن نیست.« ابوذر گفت: »ای زادۀ دو یهودی! آیا تو دینمان را به ما می آموزی؟«  گفت: »با

گفت: »چه بسـیار مرا آزار می دهی و سـخت به آزار یارانم می پردازی! به دیوان حقوق1  عثمان 

خویـش بپیونـد!« و دیـوان او در شـام بـود؛ اّمـا بـرای حـج می آمد و سـپس از عثمان می خواسـت 

تـا بـه وی اجـازه دهـد کـه در کنـار مزار رسـول خدا؟ص؟ بماَنـد و او هم اجازه مـی داد. و اّما این که 

کوه  که سـاختمان ها تا  که چون وی دید  دیوان حقوقش در شـام قرار داشـت، بدان سـبب بود 

›چـون  فرمـود:  کـه  شـنیدم  خـدا؟ص؟  رسـول  از  »مـن  گفـت:  عثمـان  بـه  شـده،  کشـیده  سـلع 

سـاختمان ها تـا سـلع کشـیده شـود، بایـد گریخـت!‹ پـس مـرا اجـازه ده کـه بـه شـام روم و آن جـا 

نبرد نمایم.« و عثمان نیز به وی اجازه داد.

ی  و بـرای  دینـار   300 یـه  معاو می نمـود.  اعتـراض  یـه  معاو کارهـای  از  برخـی  بـه  ابـوذر 

کامـم  نا آن  از  امسـال  کـه  اسـت  مـن  مسـتمّری  همـان  از  ایـن  گـر  »ا گفـت:  ابـوذر  فرسـتاد. 

گـر صلـه اسـت، مـرا بـدان نیـازی نیسـت.« نیـز حبیـب بـن مسـلمۀ  نموده ایـد، می پذیـرم؛ اّمـا ا

ی فرسـتاد و ابـوذر گفـت: »آیـا کسـی را خوارتـر از مـن نـزد خویـش نیافتـی  ِفْهـری 200 دینـار نـزد و

پـس فرسـتاد. کـه برایـم مـال می فرسـتی؟« و آن مـال را باز

گـر ایـن از  یـه! ا گفـت: »ای معاو کاخ سـبز را در دمشـق برپـا نمـود، ابـوذر  یـه  چـون معاو

یه  گـر از مـال خود تو اسـت، اسـراف باشـد!« پـس معاو مـال خداونـد اسـت، خیانـت باشـد؛ و ا

کـه مـن آن هـا  کارهایـی نوپدیـد رخ داده  یـد. ابـوذر می گفـت: »بـه خـدا سـوگند!  سـکوت ورز

بـه  نیسـت.  پیامبـرش  سـّنت  و  خـدا  کتـاب  در  این هـا  سـوگند!  خـدا  بـه  نمی شناسـم.  را 

زنـده می گـردد و راسـتگو  کـه حـق خامـوش می شـود و باطـل  خـدا سـوگند! هرآینـه می بینـم 

تکذیـب می شـود و ویژه خواری هایـی بـدون رعایـت تقـوا رخ می دهـد و حـّق افـراد صالـح برده 

گفـت: »همانـا ابـوذر شـامیان را بـه تـو دل چرکیـن  یـه   می شـود.« حبیـب بـن مسـلمه بـه معاو

کرده بود. )ن.( که ابوذر نامش را برای دریافت مستمّری، در آن جا ثبت  1. مقصود جایی است 
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یـه در بارۀ  یاب!« معاو گـر شـما را بـه آن نیـازی هسـت، مـردم شـام را در و بدبیـن می کنـد؛ پـس ا

یه پاسـخ داد: »اّما بعـد؛ ُجْنـَدب ]= ابوذر[ را  ابـوذر بـه عثمـان نامـه ای نوشـت. عثمـان بـه معاو

کـه  کسـی را روانـه نمـود  یـه  بـر خشـن ترین و ناهموارتریـن مرکـب نـزد مـن فرسـت!« سـپس معاو

گفتـن ایـن سـخنان پرداخـت:  شـبانه روز او را حرکـت دهـد. چـون ابـوذر بـه مدینـه رسـید، بـه 

فرزنـداِن  و  می سـازی  خـود  ویـژۀ  را[  ]مسـلمانان  گاه  چـرا و  می گمـاری  کار  بـه  را  »کـودکان 

ی پیغـام داد: »بـه هـر سـرزمینی که  آزادشـدگان را بـه خـود نزدیـک می کنـی!« پـس عثمـان بـه و

گفـت: »بیـت الَمْقـِدس.«  گفـت: »نـه.« ابـوذر  گفـت: »بـه مّکـه.« عثمـان  خواهـی، رو!« ابـوذر 

گفـت: »نـه.« ابـوذر گفـت: »بـه بصـره یـا کوفـه1.« گفـت: »من تـو را به ربـذه روان می سـازم.« پس 

او را بـه ربـذه روان سـاخت و ابـوذر همـان جـا بـود تـا درگذشـت.

کـه تو او  کـه به عثمـان گفتند: »ابـوذر می گوید  از طریـق محّمـد بـن سـمعان روایـت شـده 

را بـه ربـذه تبعیـد نمـودی.« عثمـان گفـت: »سـبحان اهلل! هرگـز چنیـن نبـوده؛ مـن بـه فضیلت 

کـس را در میـان اصحـاب پیامبـر؟ص؟ شـوکتمندتر از او  گاهـم و هیـچ  ی و اسـالم دیرینـش آ و

نمی شمردیم.«

یـاد آمـده که گفت: »من در مدینه بودم که عثمان بـه ابوذر فرمان داد  از طریـق کمیـل بـن ز

که وی ابوذر را به ربذه روان سـاخت.« گردد؛ و نیز سـال بعد در همان جا بودم  تا به شـام روانه 

که عثمان را  گفت  از طریق عبدالّرّزاق، از َمْعَمر، از  َقتاده رسـیده اسـت: »ابوذر سـخنی 

خـوش نیفتـاد2؛ پـس سـخنش را تکذیـب کـرد.3 ابـوذر گفـت: ›گمـان نمی بـردم کـه هیچ کس 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمود:“زمیـن در خـود جـای نـداده  کنـد، پـس از آن   سـخن مـرا تکذیـب 

1. در متـن »أحـد المصریـن« آمـده کـه در مآخـذی همچون مجمـع البحرین طریحی )482/3( و لسـان العرب )176/5( 
گویـش بـا اهـل بیـت؟مهع؟ هنـگام بدرقـۀ وی  گفـت و  کـه در  کوفـه و بصـره آمـده؛ اّمـا در سـخن جنـاب ابـوذر  بـه معنـای 
ـف در پانوشـت، آن را برابـر بـا مصـر و بصـره شـمرده اسـت.)م.(

ّ
گرفتـه و جنـاب مؤل کار  خواهـد آمـد، او همیـن تعبیـر را بـه 

هـب: 358/2[ _ چنـان کـه خواهـد آمد _ چنین اسـت که ابـوذر گفت: »هرآینه 
ّ

2. در روایـت واقـدی و مسـعودی ]ُمـروج الذ
از رسـول خـدا شـنیدم کـه فرمـود: ›هرگاه فرزنـدان ابوالعاص به 30 مرد برسـند، ... .‹«

گفت: »وای بر تو ای ابوذر! آیا بر رسول خدا دروغ می بندی؟« که عثمان  3. در عبارت واقدی آمده 
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کـه از ابـوذر راسـتگوتر باشـد.”‹ سـپس عثمـان  گوینـده ای را  و آسـمان سـایه نیفکنـده سـخْن 

کرد و او می گفت: ›حقیقت]گویی[ برایم دوسـتی باقی ننهاده اسـت.‹  ی را به ربذه تبعید  و

و چـون بـه ربـذه روان گشـت، گفـت: ›پـس از هجـرت، عثمـان دیگربـار بیابان نشـینم کرد.‹«

کار بـازش دارد. پـس  گویـد: »علـی ابـوذر را بدرقـه نمـود و مـروان خواسـت تـا از ایـن  همـو 

علـی  میـان  زمینـه  ایـن  در  نواخـت.  او  مرکـب  گوش هـای  میـان  بـر  خویـش  یانـۀ  تاز بـا   علـی 

گفـت: ›تـو نـزد مـن برتـر از مـروان نیسـتی.‹  کـه عثمـان   و عثمـان سـخن درگرفـت تـا آن جـا 

کردنـد و مـردم سـخن عثمـان را بـس زشـت شـمردند و میانشـان  و سـپس بـر یکدیگـر درشـتی 

آشـتی افکندنـد.«

»خدایـش  گفـت:  رسـید،  عثمـان  بـه  ربـذه  در  ابـوذر  وفـات  خبـر  کـه  شـده  روایـت  نیـز 

گفـت: »آری؛ بـا تمـام وجودمـان بـر او رحمـت می فرسـتیم!«  کنـاد!« عّمـار بـن یاسـر  رحمـت 

کـه مـن از تبعیـد او پشـیمانم؟«  گمـان می بـری  گزنـدۀ نرینـۀ پـدرش! آیـا  گفـت: »ای  عثمـان 

همـۀ ایـن خبـر در بیـان مواضـع عّمـار خواهـد آمـد.

گفت:  از طریق ابن  ِحراش1 رسـیده اسـت: »در ربذه، ابوذر را زیر سـایبانی مویین دیدم. 

کـه حقیقت]گویـی[  ›آن قـدر امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر برایـم رنـج و محنـت پدیـد آورد 

دوسـتی برایـم باقـی ننهـاد.‹«

گفتـم: ›چـه  نیـز از طریـق اعمـش، از ابراهیـم تیمـی، از پـدرش رسـیده اسـت: »بـه ابـوذر 

یه.‹« گفت: ›اندرزگویی خیرخواهانه به عثمان و معاو کن ربذه نمود؟‹  چیز تو را سا

از طریـق ِبْشـر بـن َحْوَشـب َفـزاری، از پـدرش نقـل شـده اسـت: »خانـوادۀ مـن در َشـَرّبه2 

کـه بـر ربـذه برگذشـتم و پیرمـردی را در آن جـا دیـدم  گوسـفندانم را بـه مدینـه می بـردم  بودنـد. 

ی عبـداهلل ِخـراش بـن  کـه در الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد )236/4( آمـده، ابن خـراش صحیـح اسـت. و 1. چنـان 
ـد )ص452( خواهـد آمـد.)غ.(

ّ
امّیـۀ کعبـی خزاعـی اسـت. هماننـد ایـن تصحیـح در همیـن مجل

2. جایی است میان سلیله و ربذه در راه مّکه.
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گفتنـد: ›ابـوذر، صحابـی  کیسـت؟‹  گفتـم: ›ایـن  کـه مـوی سـر و صورتـش سـپید شـده بـود. 

رسـول خـدا؟ص؟ .‹ او در چـادری موییـن بـود و چنـد گوسـفند همـراه داشـت. گفتـم: ›به خدا 

سـوگند! ایـن سـرزمین، جـای سـکونت بنی غفـار نیسـت!‹ ابوذر گفـت: ›]از مدینه[ بـه اجبار 

ب بازگفتـم و او انکار  گویـد: »ایـن خبـر را نزد سـعید بـن  ُمَسـِیّ بیـرون شـدم.‹« ِبْشـر بـن َحْوَشـب 

بـرای  بـه خواسـت خویـش  گفـت: ›ابـوذر  بیـرون نمـوده باشـد؛ و  را  ابـوذر  کـه عثمـان  یـد  ورز

سـکونت در ربـذه بـدان جـا رفـت.‹1«

ید بن وهب آورده اسـت: »بر ربذه برگذشـتم و به  بخاری )الّصحیح ]509/2[( از حدیث ز

یه  کن ایـن جـا سـاخت؟‹ گفـت: ›مـن در شـام بـودم و بـا معاو ابـوذر گفتـم: ›چـه چیـز تـو را سـا

در بـارۀ ایـن آیـه اختـالف نمودم:“و کسـانی که زر و سـیم می اندوزند.” ]توبـه/34[ او گفت:“این آیه 

در بارۀ اهل کتاب نازل گشـته اسـت.” من گفتم:“در بارۀ ما و ایشـان نازل شـده اسـت.”پس 

ی از مـن بـه عثمـان شـکایت نوشـت و عثمـان بـرای مـن نوشـت:“به مدینـه بیـا!” مـن بـه  و

از آن، مـرا ندیـده  گویـی پیـش  کـه  گشـتند  انبـوه  گـرد مـن  گردا آمـدم و آن قـدر مـردم  مدینـه 

گـر خواهـی از مـا جـدا شـو و همیـن  ی گفت:“ا بودنـد. همـان سـخن نـزد عثمـان گفتـه شـد2؛ و

کن سـاخت.‹« کـه مـرا در ایـن جـا سـا نزدیکی هـا بـاش!” و همیـن بـود 

گویـــد:  ابن َحَجـــر )فتـــح البـــاری بشـــرح صحیـــح البخـــاری ]275/3[( در شـــرح ایـــن حدیـــث 

گـــرد ابـــوذر جمـــع شـــدند و از او در بـــارۀ ســـبب  کـــه مردمـــی بســـیار  گـــزارش طبـــری آمـــده  »در 

یـــه  کـــه معاو بیـــرون شـــدنش از شـــام پرســـیدند. پـــس عثمـــان بـــر مـــردم مدینـــه از همـــان چیـــزی 

کـــه ایـــن جملـــۀ عثمـــان  گـــزارش طبـــری، پـــس از آن  یـــد.« در  بـــر شـــامیان ترســـیده بـــود، بیـــم ورز

ـــوذر نقـــل شـــده  ـــاش!« ســـخن اب گـــر خواهـــی از مـــا فاصلـــه بگیـــر و همیـــن نزدیکی هـــا ب آمـــده: »ا

که می گفتم، رها نمی کنم.«  است: »به خدا سوگند! من آن چه را 

کـه  کـه ابن مسـّیب، ابـوذر را دروغگـو می شـمارد تـا عثمـان را در تبعیـد وی بی گنـاه جلـوه دهـد؛ و پـروا نمـی ورزد  1. بنگریـد 
کـه گفتار در بـارۀ آن خواهـد آمد. ایـن کار مسـتلزم تکذیـب رسـول خـدا؟ص؟ اسـت 

گفتم.« )غ.( 2. در صحیح بخاری چنین است: »همان سخن را نزد عثمان 
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گفتم، رها نسازم.«  گفت: »آن چه را  که ابوذر  یه آمده  گزارش ابن  َمْرَدَو نیز در 

گزارش نموده است: مسعودی ماجرای ابوذر را با این عبارت 

گر کسـی زکات مال  »روزی ابـوذر در مجلـس عثمـان حضـور یافـت. عثمـان گفت: ›آیا ا

کعـب ]األحبـار[  خویـش را بپـردازد، بـه نظـر شـما بـاز هـم حّقـی از آِن دیگـران در آن هسـت؟‹ 

گفـت: ›نـه؛ ای امیرالمؤمنیـن!‹ ابـوذر بـر سـینۀ  کعـب کوبیـد و بـه او گفـت: ›ای یهـودی زاده! 

کـه روی خویـش بـه سـوی  گفتـی.‹ سـپس ایـن آیـه را تـالوت نمـود: ›نیکـی ]تنهـا [ آن نیسـت  دروغ 
کتـاب  کـه بـه خـدا و روز بازپسـین و فرشـتگان و  کـس اسـت  خـاور و باختـر فراداریـد؛ بلکـه نیکـی ]نیکـِی [ آن 

و پیامبـران ایمـان آورده و مـال را بـا اینکـه دوسـت دارد بـه خویشـاوندان و یتیمـان و بینوایـان و وامانـدگان 

در راه و گدایـان و در ]راه آزادی [ بـردگان بدهـد و نمـاز برپـا دارد و زکات بدهـد، و نیـز وفـا کننـدگان بـه پیمـان 

خویـش چـون پیمـان بندنـد.‹ ]بقـره/177[

کـی می بینید از این که ما از بیت المال مسـلمانان مالی بسـتانیم  عثمـان گفـت: ›آیـا با

و آن را در پیشـامدهای مربـوط بـه کارهـای خویـش هزینـه نماییـم و بـه شـما از آن ببخشـیم؟‹ 

کوفـت و  بـر سـینۀ  َکْعـب  و  را برکشـید  ابـوذر عصایـش  کـی نیسـت.‹  با را  گفـت: ›آن   َکْعـب 

گفـت: ›ای یهـودی زاده! تـو در سـخن گفتـن در بـارۀ دیـن مـا چه گسـتاخی!‹ عثمـان به ابوذر 

کـه مـرا آزرده ای.‹ پـس ابوذر به سـوی شـام  گفـت: ›چـه بسـیار مـرا آزار داده ای! از مـن دور شـو؛ 

کـه آنـان را  گـرد می آینـد و بیـم دارم  یـه بـرای عثمـان نوشـت: ›انبـوه مـردم نـزد ابـوذر  رفـت. معاو

گر تو را به اینان نیاز هسـت، ابوذر را به سـوی خویش  نسـبت به تو دل چرکین و بدبین سـازد. ا

ی را بـر شـتری بـا پـاالن  یـه و کـه او را روانـه سـازد. پـس معاو ی نوشـت  فراخـوان!‹ عثمـان بـه و

ی فرسـتاد تا با شـتاب بسـیار  خشـک و خشـن روان نمود و پنج تن از َبردگان ِاسـالو1 را همراه و

کنده شـده  کشـالۀ رانش  که او را به مدینه رسـاندند، پوسـت  گاه  ]مانند پرواز[ او را ببرند. آن 

گفـت:  رنـج و زخـم، می میـری!‹  ایـن  گفتنـد: ›از  او  بـه  قـرار داشـت.  و در آسـتانۀ مـرگ  بـود 

›هیهـات! مـن نمیـرم پیـش از آن کـه تعبیـد گـردم.‹ سـپس اخبـاری در بـارۀ آن چـه در آینـده بر 

1. »صقالبه« چنین ترجمه شد؛ و آنان مردمی از نژاد اسالو هستند.)م.(
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کرد. پس عثمان در خانۀ  گرفت، یاد  که دفنش را بر عهده خواهد  کسـی  گذشـت و  او خواهد 

یـد. آن گاه، ابـوذر بـر عثمـان وارد شـد و بـر دو زانـوی خویش  خویـش، چنـد روز بـه وی نیکـی ورز

نشسـت و سـخنانی گفـت و از آن حدیـث در بـارۀ فرزنـدان ابوالعـاص یـاد نمـود: ›هـرگاه ایشـان 

بـه 30 مـرد رسـند، بنـدگان خـدا را بـه بردگـی گیرند.‹ _ این خبر با تفصیل گذشـت _ و سـخنان 

فراوان بر زبان راند.

در همـان روز، میـراث عبدالّرحمـان بـن عـوف ُزْهری را برای عثمان آوردند و کیسـه های 

کـه میـان خلیفـه و مـردی ایسـتاده  گشـت1، چنـدان  ی فراهـم ]و چیـده[  سـیم و زر در برابـر و

گفـت: ›مـن بـرای عبدالّرحمـان امیـد خیـر دارم؛ زیـرا زکات مـی داد   حائـل می شـد. عثمـان 

کـه می بینیـد، میـراث باقی نهاده اسـت.‹ کعب  و مهمان نـوازی می کـرد و بـاز هـم ایـن مقـدار 

کوفت  گفتی ای امیرالمؤمنین!‹ ابوذر عصایش را برکشـید و بر سـر او  گفت: ›راسـت  األحبار 

که درگذشـته  گفت: ›ای یهودی زاده! در بارۀ مردی  ی دل مشـغول دارد،  که از درد و و بی آن 

او بخشـیده؛  بـه  و آخـرت  کـه خداونـد خیـر دنیـا  نهـاده، می گویـی  بـر جـای   و چنیـن مالـی 

و چنیـن سـخنی را بـه یقیـن بـه خداونـد می بنـدی، حال آن که من از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم 

نهـم.”‹  بـر جـای  از خـود  قیـراط  یـک  هـم وزن  و  درگـذرم  کـه  نمی کنـد  فرمود:“خرسـندم  کـه 

عثمـان بـه ابـوذر گفـت: ›از مـن دور شـو!‹ ابـوذر گفـت: ›به مّکه مـی روم.‹ گفت: ›نـه؛ به خدا 

تـا هنـگام مـرگ،  کـه در آن جـا  گفـت: ›مـرا از خانـۀ پـروردگارم بازمـی داری  ابـوذر  سـوگند!‹ 

عبـادت نمایـم؟‹ عثمـان گفـت: ›آری؛ بـه خـدا سـوگند!‹ گفـت: ›پس به شـام روم.‹ عثمان 

گفـت: ›نـه؛ بـه خـدا سـوگند!‹ ابـوذر گفـت: ›بصـره.‹ گفـت: ›نـه؛ بـه خـدا سـوگند! جایی جز 

گفتـم،  کـه برایـت  گفـت: ›نـه؛ بـه خـدا سـوگند! جـز این هـا  ایـن سـرزمین ها را برگزیـن!‹ ابـوذر 

کـه سـرای هجـرت مـن اسـت،  کـه در همیـن جـای  گـر می گذاشـتی  جایـی را برنمی گزینـم. ا

کـن!‹ عثمـان  کـه خواهـی، مـرا روانـه  بمانـم، سـرزمین دیگـری را نمی خواسـتم. پـس هـر جـا 

کـه در آن صـورت، بایـد  هـب »نثـرت« آمـده 
ّ

کـه چنیـن ترجمـه شـد. در چـاپ دیگـر از ُمـروج الذ 1. در متـن »نّضـت« آمـده 
کـرد: »کیسـه های سـیم و زر چیـده شـد.«)م.( چنیـن ترجمـه 

)418(

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 456



کبـر! راسـت گفـت رسـول خـدا؟ص؟  گفـت: ›تـو را بـه ربـذه تبعیـد می کنـم.‹ ابـوذر گفـت: ›اهلل ا

کـه می بینـم، خبـر داد.‹ عثمـان گفـت: ›او بـه تـو چـه فرمـود؟‹ گفـت:  کـه مـرا بـه رنـج و بالیـی 

کـه از مّکـه و مدینـه بازداشـته می شـوم و در ربـذه می میـرم و چنـد تـن از کسـانی  ›مـرا خبـر داد 

که از عراق به سوی حجاز می روند، مرا دفن می کنند.‹

بـر آن سـوار  را  گفته انـد: دختـرش _  ابـوذر شـترش را خواسـت و همسـرش _ برخـی  سـپس 

نمـود. عثمـان فرمـان داد تـا زمـان روان شـدن وی به ربذه، مـردم از او دوری گزینند. چون از مدینه 

کـه مـروان از آن جـا حرکتـش مـی داد و بیرونـش می سـاخت، علـی بـن  گشـت، در حالـی  بیـرون 

ابی طالب؟ضر؟ با دو پسـرش و برادرش عقیل و عبداهلل بن جعفر و عّمار بن یاسـر سررسـید. مروان 

گر  راه بـر او گرفـت و گفـت: ›ای علـی! امیرالمؤمنیـن مـردم را از همراهی و بدرقۀ ابوذر نهی نموده؛ ا

یانـه بـه سـوی وی حملـه بـرد  کـردم.‹ علـی بـن ابی طالـب بـا تاز گاهـت  ایـن را نمی دانسـتی، مـن آ

و بـر میـان دو گـوش مرکبـش نواخـت و گفـت: ›دور شـو؛ کـه خدایـت بـه سـوی آتـش دور گرداَنـد!‹ 

سـپس با ابوذر روان گشـت و او را بدرقه نمود و آن گاه، وداعش گفت و بازگشـت. چون خواسـت 

گاه  کند! ای ابوالحسـن! هر  گفت: ›خداوند شـما اهل بیت را رحمت  گریسـت و  بازگردد، ابوذر 

کـه تـو و فرزندانـت را می بینـم، بـا شـما بـه یـاد رسـول خـدا؟ص؟ می افتم.‹

گفت: ›ای  مروان از رفتار علی بن ابی طالب با خود، نزد عثمان شکایت آورد. عثمان 

کسی مرا در برابر علی یاری می رساند و حّقم را از او می ستاَند؟ او  جماعت مسلمانان! چه 

کرد.  کرده بودم، بازگرداْند و چنین و چنان  گسیلش  که برای انجام آن  کاری  فرستادۀ مرا از 

ی  ی رو یم.‹ چون علی بازگشت، مردم به و کف دستش می گذار ی را  به خدا سوگند! حّق و

کردند1 و گفتند: ›امیرالمؤمنین به سبب آن که ابوذر را بدرقه نمودی، بر تو خشمگین است!‹ 

گرفته است!‹2 سپس بازآمد. گفت: ›اسب بر لگام خویش خشم  علی 

1. این جمله نشان می دهد که امام؟ع؟ چند روزی برای بدرقۀ ابوذر از مدینه دور گشت؛ و همین تأییدگر سخن استاد مصری، 
عبدالحمید جودت الّسّحار، است که در کتاب خویش »اإلشتراکی الّزاهد« ]= سوسیالیست پارسا[ ص192 گفته است: 

»علی و همراهانش همراه ابوذر رفتند تا به ربذه رسیدند و از مرکب های خویش فرود آمدند و به گفت و گو نشستند.«

گیرد. بنگرید به: مجمع األمثال: 412/2.)غ.( کسی خشم بیهوده  که  2. کاربرد این َمَثل در جایی است 
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گفـت: ›چـرا بـا مـروان آن  ی  چـون شـب فرارسـید، علـی نـزد عثمـان آمـد. عثمـان بـه و

مـن  فرمـان  از  و  بازگردانـدی  مـرا  فرسـتادۀ  و  یـدی  ورز گسـتاخی  مـن  بـر  و  کـردی  رفتـار  گونـه 

ی بـه سـوی مـن آمد تا مـرا بازگرداَند؛ و مـن هم او را  سـرپیچیدی؟‹ علـی گفـت: ›اّمـا مـروان؛ و

کـه اطاعتـش واجب و مشـروع باشـد نیسـت و  از ایـن کار بازگردانـدم. و اّمـا فرمـان تـو؛ ]فرمانـی 

که من مردم را از ابوذر  گفت: ›آیا به تو نرسـید  از این رو[؛ من از آن سـرپیچی نکردم.‹ عثمان 

کـه تـو بـه مـا فرمـان دهـی و مـا اطاعـت  گفـت: ›آیـا هـر چیـز  و بدرقـۀ او نهـی نمـوده ام؟‹ علـی 

ی کنیـم؟ بـه خدا سـوگند! چنین نکنیم.‹  خـدا و حـق را در خـالف آن بینیـم، بایـد آن را پیـرو

کاری  گفت: ›در برابر چه  گفت: ›بگذار مروان ]از تو داد بسـتاند[ و قصاص نماید!‹  عثمان 

گفـت: ›اّمـا  ی نواختـی.‹1 علـی  گـوش مرکـب و گفـت: ›میـان دو  کنـد؟‹ عثمـان  قصـاص 

ی،  گـر خواهـد که آن را همچون ضربۀ مـن بر مرکب و مرکـب مـن، آن اسـت ]و آن جـا اسـت[؛ ا

گـر او مـرا دشـنام دهـد، مـن تـو را بـه همانند آن  بزنـد، چنیـن کنـد! و اّمـا مـن؛ بـه خـدا سـوگند! ا

کـه دروغ نیسـت و جـز حـق نمی گویـم.‹ عثمـان گفت:  دشـنام خواهـم داد، آن هـم بـا سـخنی 

ی بـه تـو دشـنام ندهـد؟ بـه خـدا سـوگند! تـو نـزد مـن  کـه تـو او را دشـنام داده ای، و ›چـرا حـال 

گفـت: ›بـا مـن چنیـن می گویـی و مـرا  برتـر از او نیسـتی.‹ علـی بـن ابی طالـب بـه خشـم آمـد و 

بـا مـروان برابـر می سـازی؟ بـه خـدا سـوگند! مـن از تـو برتـر هسـتم و پـدرم از پـدرت، و مـادرم از 

مـادرت برتـر هسـتند. ایـن تیـر مـن اسـت که بیرون کشـیدم؛ تو هم بیـا و تیرت را بیـرون کش!‹ 

گشـت و چهـره اش برافروختـه شـد. پـس برخاسـت و بـه خانـۀ خـود درون  عثمـان خشـمگین 

گشـت. علـی نیـز بازگشـت و اهـل بیـت او و مردانـی از مهاجران و انصار بـا او گردآمدند. چون 

گفـت:  ی از علـی بـه ایشـان شـکایت ُبـرد و  فـردا فرارسـید و مـردم نـزد عثمـان جمـع شـدند، و

›او مـرا عیـب می گویـد و عیب گـوی مـرا _ مقصـودش ابـوذر و عّمـار بـن یاسـر و جـز آن دو بـود _ 

پشـتیبانی می کنـد.‹ پـس مـردم میـان آن دو میانجی گـری کردنـد و علی به عثمـان گفت: ›به 

خـدا سـوگند! مـن از بدرقـۀ ابـوذر چیـزی جـز خشـنودی خداونـد را نخواسـتم.‹«

گـزارش واقـدی از طریـق صهبـان، هم پیمـان اسـلمیان، آمـده اسـت: »روزی که ابوذر  در 

1. در این عبارت افتادگی رخ داده که از پاسخ، آشکار می شود. به خواست خدا، عبارت درست کمی بعد خواهد آمد.
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کـردی آن چـه را  کـه  گفـت: ›تـو همـان هسـتی  ی  را نـزد عثمـان آوردنـد، دیـدم. عثمـان بـه و

گفـت: ›تـو را دلسـوزانه انـدرز دادم و تـو مـرا خائـن و نـارو زن شـمردی؛  کـردی؟‹1 ابـوذر بـه او 

نـارو زن دانسـت.‹  گفتـم و او هـم مـرا خائـن و  انـدرز  نیـز دلسـوزانه  را  یـه[  کارگـزارت ]= معاو

گویی؛ بلکه در پی فتنه و دوسـتار آنی. تو مردم شـام را به ما دل چرکین  گفت: ›دروغ  عثمان 

کـن تـا  ی  گفـت: ›از سـّنت دو خلیفـۀ پیـش از خویـش پیـرو ی  کـرده ای.‹ ابـوذر بـه و و بـددل 

کارهـا؟‹  گفـت: ›ای بی مـادر! تـو را چـه بـه ایـن  کـس بـر تـو چـون و چـرا نکنـد!‹ عثمـان  هیـچ 

کـه امـر بـه معـروف  گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! بـرای خـود هیـچ عـذری نیابـم، مگـر ایـن   ابـوذر 

گفـت: ›رأی خویـش را در بـارۀ ایـن پیرمـرد  بـه خشـم آمـد و  کنـم.‹ عثمـان  و نهـی از منکـر 

ی  یـا بکشـم _ زیـرا و یـا در بنـد افکنـم  یانـه[ بزنـم  یـا او را ]تاز بـا مـن در میـان نهیـد:  دروغگـو 

کـرد _ و یـا از سـرزمین اسـالم تبعیـدش نمایـم.‹ علـی؟ضر؟  وحـدت مسـلمانان را دچـار تفرقـه 

گفـت: ›مـن همـان رأی و مشـورتی را بـه تـو دهـم  کـه حضـور داشـت، بـه سـخن پرداخـت و 

گـر راسـتگو باشـد  گـر دروغگـو باشـد پـس دروغـش بـر اوسـت، و ا گفـت:“و ا کـه مؤمـِن خانـدان فرعـون 

گزافـکار و  کـه  برخـی از آن چـه شـما را وعـده می کنـد ]و بیـم می دهـد[ بـه شـما می رسـد. همانـا خـدا آن را 

کـردن از آن را  کـه یـاد  دروغگوسـت راه ننمایـد.” ]غافـر/28[‹ عثمـان بـه او پاسـخی درشـت داد 

گفـت.« ی پاسـخ  خـوش نمـی دارم؛ و علـی نیـز هماننـد آن را بـه و

گفتن با ابوذر برحذر داشـت.  گوید: »سـپس عثمان مردم را از همنشـینی و سـخن  همو 

ی را نـزد او آورنـد. چـون ابـوذر در  ایـن شـیوه چنـد روزی پاییـد. سـپس خلیفـه فرمـان داد تـا و

را  ابوبکـر و عمـر  آیـا رسـول خـدا؟ص؟ و  تـو ای عثمـان!  بـر  گفـت: ›وای  برابـر عثمـان ایسـتاد، 

بـه درشـتی  تـو هماننـد زورگویـی سـتمگر  یافتـی؟  آنـان را چنیـن  آیـا شـیوه و روش   ندیـدی؟ 

گفـت:  گفـت: ›از سـرزمین مـا بیـرون شـو!‹ ابـوذر  و خشـونت بـا مـن رفتـار می کنـی!‹ عثمـان 

کـدام سـوی بیـرون شـوم؟‹ گفت: ›هـر جا که  ›چقـدر همسـایگی بـا تـو را دشـمن مـی دارم! بـه 

کـه سـرزمین جهـاد اسـت.‹ گفـت: ›مـن تو را از شـام  خواهـی.‹ ابـوذر گفـت: ›بـه شـام مـی روم 

کرده ای؟«)غ.( که چنین و چنان  1. در شرح نهج البالغه تألیف ابن ابی الحدید آمده است: »تو همان هستی 
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کنـون بـه همان جا بـازت گردانم؟‹ ابـوذر گفت:  بیـرون کشـیدم؛ زیـرا آن جـا را تبـاه سـاختی. ا

ی  گفـت: ›نـزد مردمـی مـی رو گفـت: ›چـرا؟‹  گفـت: ›نـه.‹ ابـوذر  ›پـس بـه سـوی عـراق روم.‹ 

کـه شـبهه افکنی می کننـد و بـه عیب جویـی از ایـن اّمـت می پردازنـد؟‹ گفـت: ›پـس بـه مصـر 

کـه خواهـی.‹  گفـت: ›هـر جـا  کجـا روم؟‹ عثمـان  گفـت: ›پـس بـه  گفـت: ›نـه.‹  مـی روم.‹ 

ابـوذر گفـت: ›پـس بایـد پـس از هجـرت، بـار دیگر به بیابـان بازگردم! آیا به نجـد روم؟‹ عثمان 

ی نما و از ربـذه فراتر مرو  گفـت: ›بـه منطقـۀ شـرف رو، هـر چـه دورتـر و دورتـر! به همین سـوی رو

کـن!‹ پـس ابـوذر بـدان جـا رفت.« و بـدان جـا حرکـت 

یعقوبی گوید: »به عثمان خبر رسـید که ابوذر در نشسـت گاه رسـول خدا؟ص؟ می نشـیند 

گـرد او را می گیرنـد و او سـخنانی در نکوهـش خلیفـه می گویـد. نیز بـه او خبر دادند که  و مـردم 

کـه  می شناسـد،  مـرا  کـه  هـر  مـردم!  ›ای  اسـت:  گفتـه  و  ایسـتاده  مسـجد  آسـتانۀ  در  ابـوذر 

کـه مـرا نمی شناسـد، بدانـد که من ابوذر ِغفـاری، ُجْنَدب بـن جنادۀ ربذی،  می شناسـد و هـر 

هسـتم. “همانـا خداونـد آدم و نـوح و خانـدان ابراهیـم و خانـدان عمـران را بر جهانیان برگزیـد فرزندانی که 

برخی شـان از برخـی دیگرنـد و خـدا شـنوا و داناسـت.” ]آل عمـران/33 و 34[ محّمـد گزیـدۀ ناب از نوح 

اسـت؛ پس آغاز از ابراهیم اسـت و نسـل از اسـماعیل و عترت راهنما از محّمد که شریفشـان 

آسـمان  همچـون  مـا  بیـن  کـه  شـده اند  کسـانی  میـان  در  برتـری  شایسـتۀ  و  یافتـه  بزرگـی 

برافراشـته اند و کعبـۀ در پـرده شـده یـا قبلـۀ برپـا داشـته شـده یـا آفتـاب تابـان یـا مـاه شـب رو یـا 

گشـته و افزونـی اش برکـت یافتـه  کـه روغنـش نورافشـان  یتونـی  یـا درخـت ز سـتارگان رهنمـا 

است.1 و محّمد میراث َبر دانش آدم و مایه های فضیلت پیامبران است.‹

کـه او در  کـه ابـوذر از او بـد می گویـد و دگرگونی هایـی را  ... نیـز بـه عثمـان خبـر رسـید 

یه در شـام  سـّنت های رسـول خدا؟ص؟ و ابوبکر و عمر راه داده، یاد می کند. پس او را نزد معاو

گـرد  کوچانیـد. آن جـا نیـز ابـوذر در مجلـس2 می نشسـت و همـان سـخنان را می گفـت و مـردم 

1. در برخـی از مأخذهـا آمـده: »آتش زنـه اش برکـت یافتـه.« و شـاید همیـن درسـت باشـد. ]در چـاپ مورد اسـتناد و مراجعۀ 
َکـرۀ روی آن برکـت یافته اسـت.« )غ.([ مـا آمـده اسـت: »کـف و 

2. در اصل مأخذ »مسجد« است.)غ.(
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گردآینـدگان و شـنوندگانش فـراوان شـد. چـون نمـاز  کـه شـمار  او جمـع می شـدند تـا آن جـا 

صبـح را می گـزارد، بـر دروازۀ دمشـق می ایسـتاد و می گفت: ›قطار شـتران آمد و بـار آتش آورد.1 

خـدای لعنـت کنـد امـر کننـدگان بـه معـروف را کـه خـود، آن را تـرک می کننـد و نهـی کنندگان 

که خود، آن را انجام می دهند!‹ از منکر را 

ــن  ــود دل چرکی ــه خ ــام را ب ــردم ش ــوذر، م ــتادِن[ اب ــا ]فرس ــو ب ــت: ›ت ــان نوش ــه عثم ــه ب ی معاو

ــداز  ــدون زیر ان ــاالن ب ــا پ ــر شــتری ب کــه او را ب ــه وی نوشــت  و بــددل ســاخته ای.‹ پــس عثمــان ب

گوشــت ران هایــش رفتــه بــود.  کــه  یــه او را بــه مدینــه فرســتاد، در حالــی  کنــد. معاو ]نــرم[ ســوار 

گفــت: ›بــه مــن خبــر  گروهــی نیــز آن جــا بودنــد _ خلیفــه  کــه  چــون نــزد عثمــان درآمــد _ حــال آن 

رســند،  مــرد   30 بــه  بنی امّیــه  شــنیده ای:“هرگاه  خــدا؟ص؟  رســول  از  می گویــی  کــه  رســیده 

ســرزمین های خــدا را دســت بــه دســت؛ بندگانــش را بــرده؛ و دینــش را مایــۀ نیرنــگ و فریــب 

ســازند.”‹ ابــوذر گفــت: ›آری؛ از رســول خــدا شــنیدم کــه چنیــن فرمــود.‹ عثمــان به آنــان گفت: 

گویــد؟‹ پــس علــی بــن ابی طالــب را فراخوانــد و چــون  کــه رســول خــدا چنیــن  ›آیــا شــنیده اید 

گــزارش می کنــد، از رســول خــدا  کــه ابــوذر  ــا ایــن ســخن را  گفــت: ›ای ابوالحســن! آی وی آمــد، 

گفــت: ›چگونــه  گفــت: ›آری.‹ عثمــان  شــنیده ای؟‹ _ و آن خبــر را بــرای وی بازگفــت _ علــی 

گفــت: ›زیــرا رســول خــدا؟ص؟ فرمود:“آســمان ســایه نیفکْنــد و زمیــن در خــود  گواهــی دهــی؟‹ 

جــای نــداد ســخن گوینــده ای راســتگوتر از ابــوذر را.”‹ پــس تنهــا چنــد روزی ابــوذر در مدینــه بــود 

گفــت:  گفــت: ›بــه خــدا ســوگند! تــو از ایــن جــا بایــد بیــرون شــوی.‹  کــه عثمــان او را فراخوانــد و 

ــت:  گف ــو!‹  ــل ت ــالف می ــه خ ــت: ›آری؛ ب گف ــازی؟‹  ــرون می س ــدا بی ــول خ ــرم رس ــرا از ح ــا م ›آی

کوفــه.‹  گفــت: ›بــه  گفــت: ›نــه.‹  گفــت: ›پــس بــه بصــره.‹  گفــت: ›نــه.‹  ›پــس بــه مّکــه روم.‹ 

کــه از همــان جــا برخاســته ای. و آن جــا می مانــی تــا  گفــت: ›نــه؛ بلکــه بــه ربــذه رو؛  عثمــان 

کــه برخی شــان حــرام بودنــد ماننــد شــراب؛  گــون می آوردنــد  گونا کاالهــای  یــه  کــه بــرای معاو 1. مقصــود قطــار شــترانی بــود 
کــه بــا آن هــا معاملــۀ ربــوی انجــام می شــد و دســته ای انباشــت می شــدند و در راه خــدا انفــاق  کاالهایــی بــود  و بعضــی 

نمی گشــتند. )ن.(
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بمیــری. ای مــروان! او را بیــرون ســاز و مگــذار تــا لحظــۀ بیــرون شــدن، کســی بــا او ســخن گویــد!‹ 

پس او را سوار بر شتری حرکت داد و همسر و دخترش نیز با او بودند.

 آن گاه، علــی و حســن و حســین و عبــداهلل بــن جعفــر و عّمــار بــن یاســر بیــرون شــدند 

ی رفــت و دســتش را  و بــه نظــاره ایســتادند. چــون چشــم ابــوذر بــه علــی افتــاد، بــه ســوی و

 بوســید و گریســت و گفــت: ›هــر گاه تــو و فرزندانــت را بینــم، بــه یاد ســخن رســول خــدا می افتم 

گفــت:  گفتــن بــا او پرداخــت. مــروان  کفــم مــی رود و می گریــم.‹ پــس علــی بــه ســخن  و صبــر از 

ــر  ــه اش را برکشــید و ب یان گویــد!‹ علــی تاز ــا او ســخن  کســی ب کــه  ›امیرالمؤمنیــن نهــی نمــوده 

کــه خدایــت به ســوی آتــش دور گرداَنــد!‹ آن گاه،  کوبیــد و گفــت: ›دور شــو؛  چهــرۀ شــتر مــروان 

کــه شــرحش بــه درازا انجامــد. هــر یــک  گفــت  علــی بــه بدرقــۀ ابــوذر پرداخــت و بــا او ســخنی 

گفــت. ســپس بازگشــتند و مــروان بــه ســوی عثمــان برگشــت  ی ســخنی  کســان نیــز بــا و از آن 

کــدورت پیــش آمــد و بــه پرخــاش و  و میــان عثمــان و علــی در ایــن موضــوع، دلخــوری و 

ــا یکدیگــر پرداختنــد.« درشــت گویی ب

ابن سـعد از طریـق احنـف بـن قیـس آورده اسـت: »بـه مدینـه و سـپس شـام درآمـدم و بـه 

کـه چـون بـه هـر سـتونی از مسـجد می رسـید، مـردِم  نمـاز جمعـه حاضـر شـدم. مـردی را دیـدم 

کوتـاه و مختصـر می گـزاْرد. کنـارش  گـرد آن سـتون بـه جـای دیگـر می رفتنـد. او نمـاز خویـش را 

گفت: ›تو  گفت: ›ابوذر هسـتم.‹ سـپس  کیسـتی؟‹  گفتم: ›ای بندۀ خدا! تو  نشسـتم و به او 

گفـت: ›از نـزد مـن برخیـز تـا بـه تـو شـّری  گفتـم: ›احنـف بـن قیـس هسـتم.‹ ابـوذر  کیسـتی؟‹ 

یـه _ فرمان داده تا  نرسـانم!‹ گفتـم: ›چگونـه تـو بـه من شـر رسـانی؟‹ گفت: ›ایـن _ یعنی: معاو

که با من همنشینی نکنند.‹« کنند  جارچیانش اعالن 

کــرده اســت: »ابــوذر از عثمــان اجــازۀ  ابو َیْعلــٰی از طریــق ابن عّبــاس بــا ذکــر ســند روایــت 

گفــت:  ی  گفــت: ›او مــا را مــی آزارد.‹ چــون ابــوذر درآمــد، عثمــان بــه و ورود خواســت. عثمــان 

گفــت: ›نــه؛ اّمــا از رســول  کــه اّدعــا می کنــی از ابوبکــر و عمــر بهتــری؟‹  کــس هســتی  ›تــو همــان 
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کســی اســت  کــه فرمود:“دوست داشــتنی ترین و نزدیک ترینتــان بــه مــن  خــدا؟ص؟ شــنیدم 

کــه بــا او بســتم، باقــی بماَنــد.” و مــن بــر پیمــان او باقــی هســتم.‹1 عثمــان او را  کــه بــر پیمانــی 

ی در شــام بــا مــردم ســخن می راْنــد و می گفــت: ›مبــادا نــزد هیــچ  فرمــان داد تــا بــه شــام رود. و

کــه آن را در راه خــدا انفــاق نمایــد  یــک از شــما شــبانگاهان دینــار و درهمــی بماَنــد، مگــر ایــن 

گــر تــو را نیــازی بــه  یــه بــه عثمــان نوشــت: ›ا یــا بــرای پرداخــت َدینــی آمــاده ســازد.‹ پــس معاو

ی نوشــت تــا نــزد او بازآیــد   شــام هســت، ابــوذر را نــزد خویــش فراخــوان!‹ پــس عثمــان بــه و

کرد.« ی نیز چنین  و و

زکات  کتـاب  در   ]1711/4 ]509/2؛  بخـاری  صحیـح  52/5-54؛  األشـراف:  أنسـاب  بـه:   بنگریـد 
هـب: 438/1 ]357/2-

ّ
کتـاب تفسـیر؛ الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 168/4 ]229/4[؛ ُمـروج الذ و 

 242-240/1 ابن ابی الحدیـد:  تألیـف  البالغـه  نهـج  شـرح  ]171/2-172[؛   148/2 یعقوبـی:  یـخ  تار 360[؛ 

]52/3-59[؛ فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری: 213/3 ]274/3[؛ ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح 

�]262/8[  291/4 البخـاری: 

سخن امیرالمؤمنین هنگام تبعید ابوذر به ربذه

کـه  »ای ابـوذر! تـو بـرای خـدا خشـمگین گشـتی؛ پـس بـه همـان کسـی امیـد داشـته بـاش 

برایـش خشـم گرفتـی. ایـن مـردم بـر دنیـای خویـش از تـو ترسـیدند، و تـو بـر دیـن خویـش از آنان 

گـذار؛ و بـا هـر چـه بر آن  ترسـیدی. پـس هـر چـه را ایشـان بـر آن از تـو ترسـیدند، در دسـت آنـان وا

آنـان  از  تـو  دیـن[   =[ آن چـه  بـه  ایشـان  نیازمندنـد  بگریـز. چـه  آنـان  از  ایشـان هراسـیدی،  از 

بازداشـتی؛ و چـه بی نیـازی تـو از آن چـه ]= دنیـا[ ایشـان از تـو بازداشـتند! بـه زودی خواهـی 

گـر  کسـی بیش تـر رشـک  َبرنـد. ا کیسـت و بـر چـه  کننـده  کـه فـردا]ی قیامـت[ سـود  دانسـت 

آسـمان ها و زمین هـا بـر بنـده ای بسـته گردنـد و او تقـوای خـدا را پیشـه کنـد، هرآینـه خداوند از 

آن دو برایـش گریزگاهـی پدیـد خواهـد آوْرد. جـز بـا حق انس نگیر و جز در کنار باطل احسـاس 

1. حدیـث پیمـان را احمـد )المسـند ]321/1[( ]و عینـی در ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری: 262/8[ بـا ذکـر 
کرده انـد. سـند روایـت 
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گـر پـاره ای از  گـر دنیـای آنـان را می پذیرفتـی، تـو را دوسـت می داشـتند؛ و ا تنهایـی مکـن! پـس ا

دنیاشان برمی گرفتی، تو را امان می دادند!« )نهج البالغه: 247/1 ]ص188[(

بـه  را  ابـوذر  ماجـرای   )]262-252/8[  387-375/2 البالغـه:  نهـج  )شـرح  ابن ابی الحدیـد 

ی چنین است: تفصیل آورده و آن را مشهور و شبه متواتر شمرده است. متن سخن و

ی بـه ربـذه، یکـی از کارهـای نوپدیدی اسـت که مایـۀ اعتراض  ماجـرای ابـوذر و تبعیـد و

از  ]ص81-78[(  فـدک  و  )الّسـقیفه  جوهـری  عبدالعزیـز  بـن  احمـد  ابوبکـر  شـد.  عثمـان  بـه 

کـه چـون ابـوذر بـه ربـذه تبعیـد  عبدالـّرّزاق، از پـدرش، از عکرمـه، از ابن عّبـاس روایـت نمـوده 

کـس بـا ابـوذر سـخن نگویـد  کـه هیـچ  گشـت، عثمـان فرمـان داد تـا در میـان مـردم جـار زننـد 

کـرد.  کـه او را بیـرون َبـرد؛ و او چنیـن  و او را بدرقـه نکنـد. نیـز بـه مـروان بـن حکـم دسـتور داد 

حسـن  و  عقیـل  بـرادرش  و  ابی طالـب؟ضر؟  بـن  علـی  مگـر  گزیدنـد،  دوری  او  از  مـردم   همـۀ 

کننـد. حسـن؟ع؟ بـا ابـوذر بـه  ی بیـرون شـدند تـا بدرقـه اش  کـه همـراه و و حسـین؟امهع؟ و عّمـار 

کـه امیرالمؤمنیـن از  گفـت: »هـان ای حسـن! مگـر نمی دانـی  سـخن پرداخـت. مـروان بـه او 

گـر نمی دانسـتی، ایـن را بـدان!« پـس علـی؟ضر؟  کـرده اسـت؟ ا گفتـن بـا ایـن مـرد نهـی  سـخن 

ی زد و گفـت: »دور شـو؛ کـه خدایت  یانـه میـان دو گـوش مرکـب و بـر مـروان یـورش آوْرد و بـا تاز

کنـد!« مـروان خشـمگینانه نـزد عثمـان بازگشـت و ماجـرا را بـه او خبـر داد؛   بـه سـوی آتـش دور 

و خشم عثمان بر علی؟ع؟ شعله ور شد.

دختـر  اّم هانـی  غـالم  َذْکـوان،  او  همـراه  کردنـد.  وداع  ی  و بـا  افـراد  آن  و  ایسـتاد  ابـوذر 

کسـان را  کـه سـخن آن  گـزارش نمـوده  کـه حافظـه ای خـوش داشـت،  ابوطالـب، نیـز بـود. او 

اسـت: سـپرده  خاطـر  بـه  سـان  بدیـن 

گرفتـی. ایـن مـردم بـر دنیـای خویـش از  گفـت: »ای ابـوذر! تـو بـرای خـدا خشـم  علـی؟ع؟ 

یـدی؛ پـس بـا دشـمنی، تـو را دچـار محنـت و  تـو ترسـیدند و تـو بـر دیـن خویـش از آنـان بیـم ورز

گـر آسـمان ها و زمین هـا بر  بـال کردنـد و بـه بیابـان خشـک تبعیـدت نمودنـد. بـه خـدا سـوگند! ا
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گریزگاهی  کند، هرآینه خداوند از آن دو برایش  گردند و او تقوای خدا را پیشـه  بنده ای بسـته 

پدیـد خواهـد آوْرد. جـز بـا حـق انـس نگیـر و جـز در کنـار باطـل احسـاس تنهایـی مکن!«

گفـت:  بـه عقیـل  و  را وداع نماییـد!«  گفـت: »عمـوی خـود  بـه همراهانـش  ی  سـپس و

»بـرادرت را وداع کـن!« عقیـل بـه سـخن پرداخـت و گفـت: »ای ابـوذر! ندانیـم کـه چـه گوییم! 

کـن؛  یـم و تـو نیـز مـا را دوسـت داری. پـس تقـوای خـدا را پیشـه  کـه دوسـتت دار تـو می دانـی 

گـر  کـه ا کرامـت اسـت. بـدان  کـه صبـر مایـۀ  گیـر؛  کـه تقـوا مایـۀ نجـات اسـت. و صبـر در پیـش 

ُکنـد شـماری،  گـر رسـیدن سـالمت را  گـران شـماری، نشـانۀ بی تابـی اسـت؛ و ا صبـوری را 

نشـانۀ ناامیـدی اسـت. پـس ناامیـدی و بی تابـی را فروگـذار!«

یدن برای وداع  گر سـکوت ورز گفت: »ای عمو! ا آن گاه، حسـن]؟ع؟[ به سـخن درآمد و 

کننـده و بازگشـتن بـرای بدرقه گـر ناشایسـت نبـود، سـخن را کوتـاه می کردیم _ گرچـه اندوه دراز 

کـردن از هنگامـۀ جـدا  کـه می بینـی؛ پـس بـا یـاد  اسـت _ ! از ایـن مـردم چیزهایـی بـه تـو رسـید 

کـن و فروگـذار؛ و بـا امیـد بـه مـاورای دنیـا، سـختی آن را از خـود  شـدن دنیـا، آن را از خـود دور 

کـه از تو خشـنود اسـت.« کـه پیامبـرت؟ص؟ را ببینـی، حـال آن  واِنـه؛ و شـکیبا بـاش تـا آن گاه 

گفت: »ای عمو! هرآینه خدای تعالی می تواند  گفتار پرداخت و  سـپس حسـین؟ع؟ به 

کاری است. این مردم تو را از دنیای خویش  آن چه را می بینی، دگرگون سازد؛ و او هر روز در 

 بازداشـتند؛ و تـو آنـان را از دیـن خـود. پـس چـه بی نیـازی تـو از آن چـه ایشـان بـازت داشـتند؛ 

 و چـه نیازمندنـد آنـان بـه آن چـه تو از ایشـان بازداشـتی! پـس از خداوند صبر و پیـروزی بخواه؛ 

کـه همانـا صبـر نشـانۀ دیانـت و کرامت اسـت و آز ورزی  و از آز ورزی و بی تابـی بـه او پنـاه ببـر؛ 

رزق و روزی را پیش نمی اندازد و بی تابی مرگ را پس نمی افکَند.«

کـه تـو را بـه تنهایـی دچـار  گفـت: »آن  آن گاه، عّمـار خشـمگینانه بـه سـخن پرداخـت و 

کـه تـو را بیـم داد، خدایـش ایمنـی  سـاخت، خداونـد مایـۀ انـس را برایـش فراهـم نسـازد؛ و آن 

گـر  تـو را پنـاه می دادنـد؛ و ا گـر دنیـای آنـان را می خواسـتی،  نبخشـد! هـال بـه خـدا سـوگند! ا
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کارهاشـان را می پسـندیدی، تـو را دوسـت می داشـتند. آن چـه نگذاشـت تـا مـردم هماننـد تـو 

گوینـد، خشـنودی بـه دنیـا و بی تابـی از مـرگ بـود. آنـان بـه روش فرمانـروای جماعـت  سـخن 

بـه  را  دینشـان  پـس  گـردد!  چیـره  کـه  اسـت  کسـی  آِن  از  حکمرانـی  و  گراییدنـد؛  خویـش 

یـان  کردنـد؛ و دنیـا و آخـرت را ز کمانشـان بخشـیدند و آنـان هـم دنیاشـان را بـه اینـان عطـا  حا

یانـکاری آشـکار!« کـه همیـن اسـت ز کردنـد و از دسـت دادنـد و باختنـد. هـال 

ــدان رحمـــت؛  گفـــت: »ای خانـ گریســـت و  ــود،  ــال بـ کهنسـ ــردی  ــه پیرمـ کـ ــوذر؟حر؟  پـــس ابـ

کنـــد! هـــرگاه شـــما را می بینـــم، بـــا شـــما بـــه یـــاد رســـول خـــدا؟ص؟ می افتـــم. مـــرا  خدایتـــان رحمـــت 

کـــه مایـــۀ آرامـــش و عالقـــه و دل مشـــغولی ام باشـــد. مـــن در  کســـی نیســـت  جـــز شـــما در مدینـــه 

ـــر معاویـــه. او نمی پســـندد  کـــه در شـــام ب گشـــتم، همـــان ســـان  ـــر عثمـــان بـــاری ســـنگین  حجـــاز ب

گـــردم و مـــردم را بـــه آن دو دل چرکیـــن  کـــه مـــن بـــا بـــرادر و پســـردایی اش در آن دو ســـرزمین1 همســـایه 

ـــاور و مدافعـــی جـــز خـــدا در آن  کـــه هیـــچ ی ـــه ســـرزمینی تبعیـــد نمـــوده  کنـــم؛ پـــس مـــرا ب و بدبیـــن 

ــی و  ــراه او، از تنهایـ ــم و همـ ــدا نمی خواهـ ــز خـ ــی جـ ــار و مونسـ ــن یـ ــوگند! مـ ــدا سـ ــه خـ ــدارم. بـ نـ

بی کسی نمی ترسم.«

گفـت:  سـپس ایـن افـراد بـه مدینـه بازگشـتند و علـی؟ع؟ نـزد عثمـان آمـد. خلیفـه بـه او 

کـه فرسـتادۀ مـرا بازگردانی و وضعیـت و جایگاه مرا کوچک شـماری؟«  »چـه چیـز سـبب شـد 

پـس زدم.  ی خواسـت تـا مـرا بازگرداَنـد و مـن نیـز او را باز  علی؟ع؟گفـت: »اّمـا فرسـتاده ات؛ و

و اّمـا جایـگاه تـو؛ مـن آن را کوچـک نشـمردم.« عثمـان گفـت: »مگـر بـه تـو خبـر نرسـیده بود که 

از سـخن گفتـن بـا ابـوذر نهـی نمـوده بـودم؟« علـی گفـت: »آیـا بایـد هر فرمانـی که دهـی و گناه 

گفـت: »بگـذار تـا مـروان ]از تـو داد بسـتاند و[ تـو  کنیـم؟« عثمـان  باشـد، تـو را در آن اطاعـت 

گفـت: »بـرای دشـنام  کنـد؟« عثمـان  کاری قصـاص  گفـت: »در برابـر چـه  کنـد!«  را قصـاص 

ی و کشـیدن مرکبـش.« علـی گفـت: »اّمـا مرکبـش؛ این مرکب من بـه ازای آن. و اّما  دادن بـه و

1. مقصـود مصـر و بصـره اسـت؛ زیـرا والـی مصـر عبـداهلل بـن سـعد بـن ابی سـرح، بـرادِر رضاعـی عثمـان، بـود و بـر بصـره نیـز 
ـد )ص290( گذشـت.

ّ
کـه در همیـن مجل پسـردایی اش، عبـداهلل بـن عامـر، والیـت داشـت؛ چنـان 
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که من  ی مرا دشـنام دهد؛ پس به خدا سـوگند! هیچ دشـنامی به من ندهد، جز آن  که و این 

گویـم.« عثمـان بـه خشـم آمد و گفـت: »چرا  کـه دروغ  تـو را بـه هماننـد آن دشـنام دهـم، بـی آن 

گفـت: »آری؛ بـه خـدا سـوگند! از او   او تـو را دشـنام ندهـد؟ انـگار تـو بهتـر از او هسـتی!« علـی 

و تو بهتر هستم.« سپس برخاست و بیرون شد.

آن گاه، عثمـان سـران مهاجـران و انصـار و بنی امّیـه را فراخواْنـد و از علـی؟ع؟ بـه آنـان 

ی والیت داری و به دسـت آوردن دل او نیکوتر اسـت.«  شـکایت نمود. ایشـان گفتند: »تو بر و

عثمـان گفـت: »مـن نیـز همیـن را خواهـم.« پـس نـزد علـی؟ع؟ رفتنـد و گفتنـد: »خـوب اسـت 

گفـت: »هرگـز! مـن نـزد مـروان نـروم و از او عـذر  ی و از او عـذر خواهـی!« علـی  نـزد مـروان رو

گـر خواهـد، نـزد خـود او روم.« پـس ایشـان نـزد عثمـان بازگشـتند و او را  نخواهـم. اّمـا عثمـان ا

ی آمد. نخسـت علی؟ع؟  خبر دادند. عثمان در پی علی فرسـتاد و او همراه بنی هاشـم نزد و

گفـت: »اّمـا آن چـه در بـارۀ سـخن  بـه سـخن پرداخـت و پـس از سـتایش و ثنـای خداونـد، 

ی از مـن دیـدی؛ بـه خـدا سـوگند! نمی خواسـتم که تو را برنجانـم و با تو  گفتـن بـا ابـوذر و وداع و

گرفـت  مـن  بـر  راه  او  مـروان؛  اّمـا  و  بگـزارم.  را  ی  و حـّق  می خواسـتم  بلکـه  کنـم؛   مخالفـت 

گـزاردن حـّق خداونـد؟زع؟ بـازم دارد و مـن نیـز او را بازگرداندم. پـس بازگرداندن  و خواسـت تـا از 

کی ام  کـه بـا تـو کردم؛ تو مرا به خشـم آوردی و خشـمنا مـن بـه ازای بازگردانـدن او! و اّمـا رفتـاری 

که آن چه را نمی خواستم، بگویم.« سبب شد 

سـپس عثمـان بـه سـخن پرداخـت و بعـد از سـتایش و ثنـای خداونـد، گفت: »اّمـا آن چه 

کـه بـا مـروان نمـودی؛ خداونـد از تـو درگـذرد!  کـردی؛ آن را بـه تـو بخشـیدم. و اّمـا رفتـاری   بـا مـن 

 و اّمـا آن چـه بـر آن سـوگند خـوردی ]کـه نمی خواسـتی مـرا برنجانـی و ...[؛ پـس تـو نیکوکـردار 

کنـون دسـتت را نزدیـک آور!« آن گاه، دسـت او را گرفـت و بـه سـینۀ خویـش  و راسـت گفتاری. ا

کـه علـی  گفتنـد: »آیـا تـو آن مـردی  چسـبانید. چـون برخاسـت، قریـش و بنی امّیـه بـه مـروان 

رویارویـت بایسـتد و مرکبـت را بزنـد؟ مـردم قبیلـۀ وائـل بـرای دوشـیدن شـیر یـک شـتر؛ مـردم 
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ُذبیـان و عبـس بـه سـبب نواختـن بـر گونـۀ یـک اسـب؛ و اوس و خـزرج بـرای یـک تسـمۀ باربند، 

بـه کام فنـا رفتنـد. اّمـا تـو بـه سـبب آن چـه علـی؟ع؟ بـا تو نمـود، صبر می کنـی و درمی گـذری؟« 

گر هم می خواستم کاری کنم، نمی توانستم.« مروان گفت: »به خدا سوگند! ا

گفته است: ابن ابی الحدید ]شرح نهج البالغه: 255/8[ سپس 

که عثمان  کتاب های سـیره و دانایان اخبار و روایت بر آنند  که بیشـینۀ صاحبان  بدان 

یـه بـه مدینـه آورد  ی را در پـی شـکایت معاو  نخسـت ابـوذر را بـه شـام تبعیـد نمـود و آن گاه، و

کرد. کارهای شام را انجام می داد، به ربذه تبعیدش  و از آن پس چون در مدینه نیز همانند 

کــه عثمــان آن بخشــش ها را از بیــت المــال بــه مــروان بــن  گاه  و اّمــا اصــل ایــن ماجــرا: آن 

ــوذر در میــان مــردم  ــد بــن ثابــت انصــاری ویژه بخشــی هایی نمــود، اب ی ــه ز  حکــم نمــود و نیــز ب

ک بیــم ده!«  کــرد: »گنج انــدوزان1 را بــه عــذاب دردنــا گفتــار را آغــاز  و در گذرهــا و کوچه هــا ایــن 

گفتــار خداونــد؟زع؟ را تــالوت می نمــود:  ــا صــدای بلنــد بیــان می کــرد و ایــن  و ایــن ســخن را ب

ک  کــه زر و ســیم می اندوزنــد و آن را در راه خــدا انفــاق نمی کننــد، پــس آنــان را بــه عذابــی دردنــا کســانی  »و 

بیــم ده.« ]توبــه/34[

ید. سـپس بـه یکی از غالمانش دسـتور  ایـن خبـر بارهـا بـه عثمـان رسـید و او سـکوت ورز

گفـت: »آیـا عثمـان  کـه از ایـن سـخنان دسـت بـردارد. ابـوذر  داد تـا نـزد او رود و فرمانـش دهـد 

می نمایـد؟  نهـی  خداونـد،  فرمـان  گذارنـدگان  وا گفتـِن  عیـب  و  خـدا  کتـاب  قـراءت  از  مـرا 

برایـم  آورم،  دسـت  بـه  را  خـدا  خشـنودی  عثمـان،  خشـم  بـا  کـه  ایـن  سـوگند!  خـدا  بـه  پـس 

ایـن  آورم!«  خشـم  بـه  را  خـدا  ی،  و خشـنودی  بـا  کـه  اسـت  آن  از  بهتـر  و  دوست داشـتنی تر 

کـرد و خشـم او را برانگیخـت؛ امـا خـود را بـه صبـوری واداشـت  ک  سـخن، عثمـان را غضبنـا

کـه  گفـت: »آیـا امـام را روا اسـت  کـه مـردم در پیرامونـش بودنـد،  کـه روزی  کاری نکـرد؛ تـا آن  و 

کـه از َبـالُذری ]أنسـاب األشـراف: 52/5[ گذشـت، صحیـح همیـن  1. در نسـخه ای آمـده اسـت: »کافـران را.« اّمـا چنـان 
کـه در متـن آوردیـم. اسـت 
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کـی از آن  گفـت: »با کعـب األحبـار  پـس دهـد؟«  گیـرد و چـون تـوان یافـت، آن را باز مالـی وام 

گفـت: »ای زادۀ دو یهـودی! آیـا تـو دینمـان را بـه مـا می آمـوزی؟« نیسـت.« ابـوذر 

عثمـان گفـت: »چـه بسـیار مـرا آزار می دهـی و سـخت بـه آزار یارانـم می پـردازی! به شـام 

یـه اعتـراض می نمـود. روزی  ی را بـه شـام تبعیـد نمـود. ابـوذر بـه کارهـای معاو بپیونـد!« پـس و

گر این از همان مسـتمّری  گفت: »ا ی  ی فرسـتاد. ابوذر به فرسـتادۀ و یه 300 دینار برای و معاو

گـر صله اسـت، مرا بـدان نیازی  کامـم نموده ایـد، می پذیـرم؛ اّمـا ا کـه امسـال از آن نا مـن اسـت 

کاخ سـبز را در دمشـق سـاخت. ابـوذر  یـه  ی بازگرداْنـد. سـپس معاو نیسـت.« پـس آن را بـه و

گـر از مـال خـود تـو اسـت،  گـر ایـن از مـال خـدا اسـت، خیانـت باشـد؛ و ا یـه! ا گفـت: »ای معاو

که من  کارهایی نوپدید رخ داده  ی در شـام می گفت: »به خدا سـوگند!  اسـراف باشـد.« نیز و

سـّنت  در  نـه  و  اسـت  خـدا  کتـاب  در  نـه  این هـا  سـوگند!  خـدا  بـه  نمی شناسـم.  را  آن هـا 

زنـده  باطـل  و  کـه حـق خامـوش می شـود  بـه خـدا سـوگند! هرآینـه می بینـم  پیامبـرش؟ص؟ . 

 می گـردد و راسـتگو تکذیـب می شـود و ویژه خواری هایـی بـدون رعایـت تقـوا انجـام می شـود 

یـه گفـت: »همانا ابوذر مردم شـام  و حـّق افـراد صالـح را می برنـد.« حبیـب بـن مسـلمه بـه معاو

یاب!« گر شما را به آن نیازی هست، مردم شام را در را بر تو دل چرکین و بددل می کند؛ پس ا

کـرده  روایـت  ِغفـاری  بـن جنـدل  از جـالم  الّسـفیانّیه،  در  ابوعثمـان جاحـظ  مـا،  اسـتاد 

یـه بـودم. روزی نـزد  کارگـزار معاو اسـت: »در قنسـرین و عواصـم، در روزگار خالفـت عثمـان، 

ی  گاه فریـادی بـر آسـتانۀ سـرای و کار خویـش از او سـؤال نمایـم. نـا ی آمـدم تـا در بـارۀ وضـع  و

کـه می گفـت: ›قطـار شـتران آمـد و بار آتـش  آورد. بارخدایا! امر کننـدگان به معروف را  شـنیدم 

کـه خـود انجامـش  کـه خـود ترکـش می کننـد، لعنـت نمـا! بارخدایـا! نهـی کننـدگان از منکـر را 

یـه خـود را در آسـتانۀ شـّر و درگیـری یافـت و بـرای آن آمـاده  می دهنـد، لعنـت نمـا!‹ پـس معاو

گفتـم:  گفـت: ›ای جـالم! آیـا ایـن فریادگـر را می شناسـی؟‹  گشـت و  شـد و رنگـش دگرگـون 

کیفـر دادن ُجنـَدب بـن ُجنـاَده معـذور مـی دارد؟! او هـر  ›نـه؛ هرگـز!‹ گفـت: چـه کسـی مـرا در 

گفـت: ›او را نـزد  کـه شـنیدی، فریـاد می کنـد.‹ سـپس  روز بـر دِر قصـر مـا می آیـد و همیـن را 
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ی آوردنـد تـا برابـرش ایسـتاد.  کـه می کشـیدندش، نـزد و کسـانی  یـد!‹ ابـوذر را در میـان  مـن آور

کار  گفـت: ›ای دشـمن خـدا و رسـولش! هـر روز بـه سـراغ مـا می آیـی و همیـن  یـه بـه او  معاو

بـدون رخصـت  را  از اصحـاب محّمـد  مـردی  گـر می خواسـتم  ا کـه  هـال  انجـام می دهـی.  را 

امیرالمؤمنیـن عثمـان بکشـم، تـو را می کشـتم؛ اّمـا در بـارۀ تـو از او رخصـت خواهم خواسـت.‹ 

ی نمودم  کـه ابـوذر را ببینـم؛ زیرا مردی از قبیلۀ خود مـن بود. پس بدو رو _ مـن دوسـت داشـتم 

کـه پشـتش خمیـده بـود. _ کم پشـت دیـدم  گندم گـون و تیـز بـا محاسـن  و مـردی 

ی نمـود و گفـت: ›مـن نـه دشـمن خـدا هسـتم و نه رسـولش؛ بلکه  یـه رو ی بـه معاو پـس و

کفر را  تو و پدرت دشـمنان خدا و رسـول او هسـتید. شـما دو تن اسـالمتان را آشـکار نمودید و 

کـه هرگـز سـیر  کـرد  پنهـان نـگاه داشـتید. رسـول خـدا؟ص؟ تـو را لعـن فرمـود و بارهـا نفرینـت 

کـه  کـس افتـد  کار اّمـت بـه دسـت آن  کـه فرمود:“هـرگاه  نشـوی. از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

کـه می خـوَرد و سـیر نمی شـود _  گشـاد دارد _ همـو  سـیاهی چشـمش درشـت اسـت1 و حلقـی 

یـه گفـت: ›مـن آن مرد نیسـتم.‹ ابوذر گفـت: ›بلکه تو  اّمـت بایـد از او بـر حـذر باشـد.”2‹ معاو

که  گذشـتی، شـنیدم  که بر او  همان مردی. رسـول خدا؟ص؟ این را به من خبر داد و در حالی 

ک ]گور[ سیرش نکن!” نیز از او شنیدم:“نشیمنگاه  فرمود:“بارخدایا! او را لعن فرما و جز با خا

یـه خندیـد و فرمـان داد تـا او را بـه بنـد افکننـد؛ و بـه عثمـان  یـه در آتـش اسـت.”‹ معاو معاو

یه نوشـت: ›ُجْنَدب را با خشـن ترین و ناهموارترین  ی نامه نگاشـت. عثمان به معاو در بارۀ و

یـه ابـوذر را همـراه کسـی فرسـتاد تـا شـب و روز او را حرکت  مرکـب بـه سـوی مـا بفرسـت!‹ معاو

کـه تنهـا پاالنـی بـر آن بود ]و سـایبان و زیرانداز نداشـت[ سـوار  ی را بـر ماده شـتری پیـر  دهـد و و

گوشـت ران هایـش از شـّدت رنـج و سـختی سـفر،  کـه ابـوذر بـه مدینـه رسـید،  گاه  نمـود. آن 

کـه  یختـه شـده بـود. چـون بـه مدینـه رسـید، عثمـان بـه او پیغـام فرسـتاد: ›بـه هـر سـرزمینی  ر

که پوشیده نیست. 1. در این حدیث افتادگی رخ داده، چنان 

گشـاد اسـت و حلقی  که مقعدش  2. در حدیث از علی؟ع؟ آمده اسـت: »کار این اّمت تباه نگردد، مگر در روزگار مردی 
فـان لسـان العـرب 

ّ
سـتبر ]و فـراخ[ دارد.« ایـن را ابن اثیـر )الّنهایـه فـی غریـب الحدیـث و األثـر: 112/1 ]362/2[( و نیـز مؤل

کرده انـد. )322/14 ]248/6[( و تـاج العـروس )206/8( یـاد 
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خواهـی، رو!‹ گفـت: ›مّکـه.‹ عثمـان گفـت: ›نـه.‹ گفت: ›بیـت الَمْقـِدس.‹ عثمان گفت: 

›نـه.‹ گفـت: ›بصـره یـا کوفـه.‹ گفـت: ›نـه؛ اّمـا تـو را بـه ربـذه می فرسـتم.‹ سـپس او را بـه ربذه 

ی در آن جا بود تا درگذشت.« فرستاد و و

گفت: که چون ابوذر بر عثمان درآمد، خلیفه به او  گزارش واقدی آمده  در 
خدا هیچ دیده ای را از دیدار َقین1 روشن نسازد و هیچ روزی هیچ نیکی و خوبی را به او نرساَند!

هرگاه ما با هم روبرو شویم، خشم و غضب سام ما است.

کـه  گـزارش دیگـر آمـده  گفـت: »مـن هرگـز خـود را بـا نـام قیـن نمی شـناخته ام.« در  ابـوذر 

عثمـان بـه وی گفـت: »ای جنیـدب؛ خداونـد هیـچ دیـده ای را از دیـدار تو روشـن نسـازد!« ابوذر 

گفـت: »نـام مـن ُجْنـَدب اسـت و رسـول خـدا؟ص؟ مـرا عبـداهلل نـام نهـاد. پـس نامـی را کـه رسـول 

خـدا؟ص؟ بـر مـن نهـاد، بـر نـام خـود برگزیـدم.« عثمـان بـه او گفـت: »آیـا تـو همان کس هسـتی که 

ادعا می کنی ما می گوییم و باورمان این اسـت: ›دسـت خدا بسـته اسـت و خداوند فقیر اسـت 

گـر چنیـن بـاوری نداشـتید، مـال خـدا را بـر بندگانـش انفـاق  گفـت: »ا و مـا توانگریـم‹؟« ابـوذر 

کـه فرمـود: ›هـرگاه پسـران  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم  گواهـی می دهـم  می نمودیـد. اّمـا مـن 

کننـد و بندگانـش را بـه  ابوالعـاص بـه 30 مـرد رسـند، مـال خـدا را میـان خـود دسـت بـه دسـت 

بردگـی گیرنـد و دینـش را مایـۀ فریـب و خیانـت سـازند.‹« عثمـان بـه حاضـران گفـت: »آیا شـما 

ایـن را از رسـول خـدا شـنیده اید؟« گفتنـد: »نـه.« عثمـان گفـت: »وای بر تـو ای ابوذر! آیا بر رسـول 

کـه مـن راسـت می گویـم؟«  گفـت: »آیـا نمی دانیـد  خـدا دروغ می بنـدی؟« ابـوذر بـه حاضـران 

گفتنـد: »نـه؛ بـه خـدا سـوگند! مـا نمی دانیـم.« عثمان گفـت: »علی را نـزد من فراخوانیـد!« چون 

علـی آمـد، عثمـان بـه ابـوذر گفـت: »حدیـث خـود را در بـارۀ فرزنـدان ابوالعـاص بـرای او بازگـو!« 

ابـوذر آن حدیـث را بازگفـت. عثمـان بـه علـی؟ع؟ گفـت: »آیا تو این سـخن را از رسـول خدا؟ص؟ 

کـه  گفـت: »چگونـه دانسـتی  گویـد.« عثمـان  گفـت: »نـه؛ اّمـا ابـوذر راسـت  شـنیده ای؟« علـی 

راسـت گوید؟« گفت: »زیرا از رسـول خدا؟ص؟ شـنیدم که فرمود: ›آسـمان سایه نیفکْند و زمین 

کند.)م.( 1. قین به معنای غالم و برده است؛ و عثمان خواست بدین سان ابوذر را تحقیر 
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گفتنـد: »اّمـا ایـن  در خـود جـای نـداد سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر از ابـوذر را.‹« حاضـران 

حدیـث؛ همـۀ مـا آن را از رسـول خـدا شـنیده ایم.« ابـوذر گفـت: »مـن بـرای شـما ایـن سـخن را از 

کـه زنـده بمانـم  گمـان نمی بـردم   رسـول خـدا؟ص؟ روایـت می کنـم و شـما مـرا مّتهـم می سـازید؟ 

و چنین چیزی را از اصحاب محّمد؟ص؟ بشنوم!«

در گزارشـی دیگـر از واقـدی از طریـق صهبـان، هم پیمـان اسـلمیان، آمده اسـت: »روزی 

کـه چنیـن  گفـت: ›تـو همـان هسـتی  ی   کـه ابـوذر را نـزد عثمـان آوردنـد، دیـدم. عثمـان بـه و

گفـت: ›تـو را دلسـوزانه انـدرز دادم و تـو مـرا خائـن و نـاروزن  کـرده ای؟‹ ابـوذر بـه او  و چنـان 

نـاروزن  و  خائـن  مـرا  هـم  او  و  گفتـم  انـدرز  دلسـوزانه  نیـز  را  یـه[  ]= معاو کارگـزارت  شـمردی؛ 

گویـی؛ بلکـه در پـی فتنـه و دوسـتار آنـی. تـو شـامیان را بـر  گفـت: ›دروغ  دانسـت.‹ عثمـان 

گفـت: ›از سـّنت دو خلیفـۀ پیـش از خویـش  ی  کـرده ای.‹ ابـوذر بـه و مـا دل چرکیـن و بـددل 

گفـت: ›ای بی مـادر! تـو را چـه بـه  کـس بـر تـو چـون و چـرا نکنـد!‹ عثمـان  کـن تـا هیـچ  ی  پیـرو

کـه امـر  ایـن کارهـا؟‹ ابـوذر گفـت: ›بـه خـدا سـوگند! بـرای خـود هیـچ عـذری نیابـم، مگـر ایـن 

گفـت: ›رأی خویـش را در بـارۀ ایـن  کنـم.‹ عثمـان بـه خشـم آمـد و  بـه معـروف و نهـی از منکـر 

یانـه[ بزنـم یـا در بنـد افکنـم یـا بکشـم _ زیرا  پیرمـرد دروغگـو بـا مـن در میـان نهیـد: یـا او را ]بـا تاز

ی جمـع مسـلمانان را بـه تفرقـه افکنـده اسـت _ و یـا از سـرزمین اسـالم تبعیـدش نمایـم.‹ و

کـه حضـور داشـت، به سـخن پرداخت و گفـت: ›من همان رأی و مشـورتی را  علـی؟ع؟ 

گـر  گـر دروغگـو باشـد پـس دروغـش بـر اوسـت، و ا گفـت:“و ا کـه مؤمـِن خانـدان فرعـون  بـه تـو دهـم 

کـه  راسـتگو باشـد برخـی از آن چـه شـما را وعـده می کنـد ]و بیـم می دهـد[ بـه شـما می رسـد. همانـا خـدا آن را 

نیـز  علـی  و  داد  درشـت  پاسـخی  او  بـه  عثمـان  ]غافـر/28[‹  ننمایـد.”  راه  دروغگوسـت  و  گزافـکار 

که آن ها را یاد نمی کنم؛ زیرا از آن دو شرم دارم.« گفت  ی پاسخ  همانند آن را به و

گفتن با ابوذر برحذر داشـت.  گوید: »سـپس عثمان مردم را از همنشـینی و سـخن  همو 

ی را نـزد او آورنـد. چـون ابـوذر در  ایـن شـیوه چنـد روزی پاییـد. سـپس خلیفـه فرمـان داد تـا و
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را  ابوبکـر و عمـر  آیـا رسـول خـدا؟ص؟ و  تـو ای عثمـان!  بـر  گفـت: ›وای  برابـر عثمـان ایسـتاد، 

بـه درشـتی  تـو هماننـد زورگویـی سـتمگر  یافتـی؟  آنـان را چنیـن  آیـا شـیوه و روش   ندیـدی؟ 

گفـت:  گفـت: ›از سـرزمین مـا بیـرون شـو!‹ ابـوذر  و خشـونت بـا مـن رفتـار می کنـی!‹ عثمـان 

کـدام سـوی بیـرون شـوم؟‹ گفت: ›هـر جا که  ›چقـدر همسـایگی بـا تـو را دشـمن مـی دارم! بـه 

کـه سـرزمین جهـاد اسـت.‹ گفـت: ›مـن تو را از شـام  خواهـی.‹ ابـوذر گفـت: ›بـه شـام مـی روم 

کنـون بـه همان جا بـازت گردانم؟‹ ابـوذر گفت:  بیـرون کشـیدم؛ زیـرا آن جـا را تبـاه سـاختی. ا

ی  گفـت: ›نـزد مردمـی مـی رو گفـت: ›چـرا؟‹  گفـت: ›نـه.‹ ابـوذر  ›پـس بـه سـوی عـراق روم.‹ 

کـه شـبهه افکنی می کننـد و بـه عیب جویـی از ایـن اّمـت می پردازنـد؟‹ گفـت: ›پـس بـه مصـر 

کـه خواهـی.‹  گفـت: ›هـر جـا  کجـا روم؟‹ عثمـان  گفـت: ›پـس بـه  گفـت: ›نـه.‹  مـی روم.‹ 

ابـوذر گفـت: ›پـس بایـد پـس از هجـرت، بـار دیگر به بیابـان بازگردم! آیا به نجـد روم؟‹ عثمان 

ی نما و از ربـذه فراتر مرو  گفـت: ›بـه منطقـۀ شـرف رو، هـر چـه دورتـر و دورتـر! به همین سـوی رو

کـن!‹ پـس ابـوذر بـدان جـا رفت.« و بـدان جـا حرکـت 

نیـز واقـدی از ماِلـک بـن ابی رجـال، از موسـی بـن میسـره گـزارش نمـوده که ابواألسـود دؤلی 

کـه ابـوذر را ببینـم و از سـبب بیـرون شـدنش بـه ربـذه، از او بپرسـم.  گفـت: »دوسـت می داشـتم 

گاه نمی کنـی که به اختیار خویش از مدینه بیرون شـدی یا  پـس نـزد وی رفتـم و گفتـم: ›آیـا مـرا آ

کارشـان می آمدم. پس از آن مرز  به اکراه؟‹ گفت: ›من در یکی از مرزهای مسـلمانان بودم و به 

به سـوی مدینه رانده شـدم. با خود گفتم:“این جا سـرزمین هجرت من و دوسـتان من اسـت.” 

که می بینی تبعید نمودند.‹ آن گاه،  ]و به همین خشـنود بودم.[ سـپس مرا از مدینه به این جا 

کـه آن حضـرت؟ع؟ بـر مـن  گفـت: ›شـبی در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ در مسـجد خوابیـده بـودم 

 گذشـت و بـا پـای خویـش مـرا نواخـت و فرمود:“نبینمـت کـه در مسـجد بخوابـی!” گفتم:“پـدر 

و مـادرم فدایـت بـاد! خـواب بـر مـن چیـره شـد و در مسـجد بـه خـواب رفتـم.” فرمود:“پـس چـه 

کـه  بـه شـام می پیونـدم  گفتـم:“آن گاه،  کننـد؟”  بیـرون  ایـن جـا  از  را  تـو  کـه  گاه  آن  می کنـی 

کنند، چه می کنی؟”  گر از آن جا نیز بیرونت  سرزمینی مقّدس و مکان جهاد است.” فرمود:“ا
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بیرونـت سـازند، چـه می کنـی؟”  آن  از  بـار  دیگـر  گـر  فرمود:“ا بازمی گـردم.”  گفتم:“بـه مسـجد 

کاری نیکوتـر ره  گفتم:“شمشـیرم را برمی گیـرم و بـا آن، ایشـان را می زنـم.” فرمود:“آیـا تـو را بـه 

ننمایم؟ هر جا که روانت کردند، روان شـو و سـخن بشـنو و فرمان َبر!” پس شـنیدم و فرمان بردم 

کنـون نیـز می شـنوم و فرمـان می بـرم. بـه خـدا سـوگند! عثمـان در حالـی خـدا را دیـدار خواهـد  و ا

کرد که در بارۀ من مرتکب گناه شده است.‹«

را  نمـوده و حدیـث بخـاری  یـاد  را  ابـوذر  ابن ابی الحدیـد اختـالف در ماجـرای  آن گاه، 

ایـن  کـه  گوییـم  گفتـه اسـت: »مـا  ابوعلـی آورده و  از  گذشـت،  ـد )ص295( 
ّ
کـه در همیـن مجل

گرچه روایت شـده اند، در اشـتهار و فراوانی همانند آن خبرهای دیگر نیسـتند. سـخن  اخبار 

ی، گوییـم:  یـدن بـه کار و کـه در عـذرآوری بـرای عثمـان و گمـان نیـک ورز درسـت ایـن اسـت 

کـه فتنـه درگیـرد و مسـلمانان بـه اختـالف افتنـد. پس بـر گمانش چیره شـد که  او بیـم داشـت 

کـه  گردن کشـانی  یشـۀ آشـوب و قطـع طمـِع  کنـدن ر گـر ابـوذر را بـه ربـذه تبعیـد نمایـد، بـرای  ا

خواهـان اختالف انگیـزی بودنـد، بهتـر اسـت. پـس او را بـه رعایـت ایـن مصلحـت، تبعیـد 

نمـود؛ و چنیـن کاری بـرای امـام جایـز اسـت. هم کیشـان معتزلـی مـا بـر همیـن باورنـد و آن، بـا 

گویـد: کـه شـاعر  خوی هـای نیکـو سـازگارتر اسـت؛ 
کن! هرگاه از دوستت لغزشی سرزد، تو برای لغزش وی عذری دست و پا 

کـه همچـون عثمـان، وضـع  گوینـد  کسـی  البّتـه هم کیشـان مـا چنیـن سـخنی را در بـارۀ 

گرچـه پیشـینۀ  کـه  و همانندانـش  یـه  کسـی همچـون معاو اّمـا  باشـد؛  تأویل بـردار  و حالـش 

صحابگـی دارنـد، کارشـان تأویل بـردار نیسـت، در ایـن تأویِل هم کیشـان مـا نگنجند، آن گاه 

کـه رفتارهـا و احوالشـان تأویل پذیـر نیسـت و درمـان و اصـالح نمی پذیـرد.«

یم؛ زیـرا هر دو از  کـه میـان ایـن دو خلیفه و کارهاشـان جدایی انداز بسـی سـخت اسـت 

یـک درخـت و در رفتـار همتـای یکدیگـر بودنـد و هیـچ یک از دیگری جدا و دور نیسـت. پس 

قـدری درنـگ کنیـد و به زودی حقیقت را آشـکارا نشـانتان دهیم.
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]ایمان ابوذر و سیرۀ او[

با من بیایید با ذّره بین کاوش ]تا جایگاه ابوذر را بررسی کنیم[

امینـی گویـد: آیـا جایـگاه ابـوذر ِغفـاری در ایمـان، اسـتواری اش در اعتقـاد، مکانتـش در 

فضیلـت، حـّد و انـدازه اش از دانـش، مقامـش در صـدق و راسـتی، جایگاهـش در پارسـایی، 

بلندایش در عظمت، سرسختی اش در راه خدا، و منزلتش نزد پیامبر خاتم را می شناسید؟ 

یم! گر نمی شناسید، بیایید با هم به بررسی این ها بپرداز ا

عبادت پیشگی اش پیش از بعثت؛ پیشگامی اش در مسلمانی؛ استواری اش بر اعتقاد

1. ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 161/4 ]220/4[( از طریـق عبـداهلل بـن صامـت آورده اسـت: 

گفـت: ›پیـش از اسـالم و قبـل از دیـدار رسـول خـدا؟ص؟ سـه سـال نمـاز می خوانـدم.‹  »ابـوذر 

ی  کـدام سـوی رو گفتـم: ›بـه  گفـت: ›بـرای خـدا.‹  گفتـم: ›بـرای چـه چیـز؟ ] بـرای بت هـا؟[‹ 

کـه خداونـد مـرا بـدان سـوی می گرداْنـد.‹« گفـت: ›بـه هـر سـویی  می کـردی؟‹ 

بـود  خداپرسـت  جاهلّیـت  روزگار  در  ابـوذر  کـه  آورده  َنجیـح  ابومعشـر  طریـق  از   همـو 

و می گفـت: »ال الـه اال اهلل.« و بتـان را نمی پرسـتید. پـس از نـزول وحـی بـر پیامبـر؟ص؟ روزی 

مـردی از مّکیـان بـر ابـوذر گذشـت و گفـت: »ای ابـوذر! مـردی در مّکـه هماننـد تـو می گوید: ›ال 

الـه اال اهلل.‹ و اّدعـای پیامبـری دارد.« سـپس ابن سـعد )همـان: 164/4 ]222/4-223[( ماجـرای 

مسـلمانی اش را آورده اسـت.
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کتاب المناقب از صحیح مسـلم )153/7 ]72/5[( حدیثی با عبارت نخسـت ابن سـعد  در 

آمده و در همان )155/7 ]76/5[( این عبارت دیده می شـود: »دو سـال پیش از بعثت پیامبر، 

ی می کردی؟‹ گفت: ›به هر سـوی  ی گویـد: »گفتـم: ›به کدام سـوی رو نمـاز می خوانـدم.« راو

کـه خـدا مرا به آن سـوی می گرداْند.‹«

در عبارت ابوُنَعیم )ِحلیة األولیاء: 157/1( آمده است: »ای برادرزاده! چهار سال پیش از 

آمدن اسالم، نماز می خواندم.« این را ابن جوزی )صفة الّصفوه: 238/1 ]585/1[( یاد کرده است.

روایـت  بـا ذکـر سـند  یـخ مدینـة دمشـق: 218/7 ]227/26[(  )تار کر  ابن عسـا کـه  در حدیثـی 

کـرده، آمـده اسـت: »ابوبکـر دسـت ابـوذر را گرفـت و گفـت: ›ای ابـوذر! آیـا در دوران جاهلّیـِت 

خویـش، خداپرسـت بـودی؟‹ گفـت: ›آری؛ مـرا می دیـدی که زیر نور خورشـید نمـاز می گزارم 

گرمازدگـی و  گرمـای آفتـاب آزارم مـی داد و ]از شـّدت  کـه  و آن قـدر در حـال نمـاز می مانـدم 

ی  کـدام سـوی رو گفـت: ›بـه  گویـا عبایـی هسـتم.‹ ابوبکـر  ناتوانـی[ بـه زمیـن فرومی افتـادم؛ 

کـه خـدا مـرا بـه آن سـوی می گرداْنـد.‹« گفـت: ›نمی دانـم؛ بـه هـر طـرف  می نمـودی؟‹ 

کـرده  2. ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 161/4 ]224/4[( از طریـق ابـوذر بـا ذکـر سـند روایـت 

اسـت: »مـن پنجمیـن اسـالم آورنـده بـودم.« در عبـارت ابوعمـر و ابن اثیـر آمـده اسـت: »پـس از 

کـه پـس از سـه تن اسـالم آورد؛  چهـار تـن اسـالم آورد.« در عبـارت دیگـر چنیـن اسـت: »گوینـد 

»مـن یک چهـارِم  آمـده اسـت:  کـم  تـن.« در عبـارت حا از چهـار  پـس  کـه  گفته انـد  برخـی  و 

مسـلمانان بـودم و پیـش از مـن سـه تـن اسـالم آوردنـد و مـن نفـر چهارم بـودم.« عبـارت ابوُنَعیم 

گونـه اسـت: »مـن چهارمیـن مسـلمان بـودم. پیـش از مـن سـه تـن اسـالم آوردنـد و مـن  ایـن 

گونـه آورده اسـت: »مـن چهارمیـن مسـلمان بـودم.« در عبـارت  ی ایـن  چهارمیـن بـودم.« ُمٰنـاو

یـا پنجمیـن اسـالم  از طریـق ابن ابی وّضـاح بصـری آمـده اسـت: »ابـوذر چهارمیـن  ابن سـعد 

آورنده بود.«

]385/3[؛   342/3 کـم:  حا الّصحیحیـن  علـی  المسـتدرک  157/1؛  األولیـاء:  ِحلیـة  بـه:  بنگریـد 
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ْسـد الغابه: 186/5 ]357/1[؛ 
ُ
اإلسـتیعاب: 83/1؛ 664/2 ]قسـمت اّول/252؛ قسـمت چهارم/1653[(؛ أ

ی: 423/5؛ اإلصابـه: 63/4� فیـض القدیـر فـی شـرح الجامـع الّصغیـر ُمٰنـاو

کـرده  3. ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 161/4 ]221/4[( از طریـق ابـوذر بـا ذکـر سـند روایـت 

گفتـم. مـن  کـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه شـیوۀ اسـالم، درود  اسـت: »مـن نخسـتین کسـی هسـتم 

گفتـم: ›سـالم بـر تـو ای رسـول خـدا!‹ او فرمـود: ›بـر تـو نیـز سـالم و رحمـت خـدا بـاد!‹« عبـارت 

گفتـم:  ی رفتـم و  کـه پیامبـر؟ص؟ نمـازش را پایـان داد، نـزد و گاه  ابوُنَعیـم چنیـن اسـت: »آن 

›سالم بر تو!‹ و او فرمود: ›بر تو سالم باد!‹«

کرده انـــد: مســـلم )کتـــاب المناقـــب از الّصحیـــح:  کســـان بـــا ذکـــر ســـند روایـــت  آن را ایـــن 

 664/2 )اإلســـتیعاب:  ابوعمـــر  159/1(؛  األولیـــاء:  )ِحلیـــة  ابوُنَعیـــم  76[(؛  و   74/5[  155 و   154/7

چهـــارم/1654[(� ]قســـمت 

4. ابن سـعد؛ مسـلم در الّصحیـح؛ و بخـاری در الّصحیـح از طریـق ابن عّبـاس _ و عبـارت 

اّدعـای  بـا  مّکـه  در  مـردی  رسـید  خبـر  ابـوذر  بـه  چـون  کـه  آورده انـد   _ اسـت  ابن سـعد  آِن  از 

گفـت: »روان شـو و بـرای مـن خبـر ایـن مـرد و آن  پیامبـری ظهـور نمـوده، بـرادرش را فرسـتاد و 

ی روان شـد تـا بـه مّکـه رسـید و سـخنان رسـول خـدا؟ص؟ را  چـه را از او می شـنوی، بـازآور!« و

ی بـه معـروف، امـر و از منکـر نهـی می کنـد  کـه و شـنید و بـه سـوی ابـوذر بازآمـد و بـه او خبـر داد 

بـا  گفـت: »درد مـرا دوا نکـردی!« پـس خـودش  ابـوذر  را فرمـان می دهـد.  و خوی هـای نیـک 

گشـت تـا بـه مّکـه رسـید. بیـم  کـه آب و توشـه اش را در آن نهـاده بـود، روان  کیسـه ای پوسـتین 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ را دیـده باشـد. پـس شـب  کسـی چیـزی بپرسـد، پیـش از آن  کـه از  یـد  ورز

گیـر شـد، علـی  کـرد. چـون تیرگـی شـب فرا فرارسـید و او در گوشـه ای از مسـجد شـب را صبـح 

ی گذشـت و گفـت: »ای مـرد! تـو از کـدام قبیلـه ای؟« گفت: »مردی از بنی غفار هسـتم.«  بـر و

یافت  یـم!« پس ]چون علـی در علـی گفـت: »برخیـز تـا بـه اسـتراحتگاه و سـراِی پذیرایی ات رو

ی مأوایـی نـدارد[ او را بـه سـرای خـود بـرد و هیـچ یـک از دیگـری در بـارۀ چیـزی سـؤال  کـه و
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کسـی در بـارۀ او  نکـرد. فـردا بـاز ابـوذر بـه جسـت و جـو برآمـد و پیامبـر را ندیـد و نخواسـت از 

گفـت: »آیـا  گذشـت و  بپرسـد. پـس بـه مسـجد بازآمـد و خوابیـد تـا شـب فرارسـید. علـی بـر او 

ی را ]بـه خانـۀ خویـش[  کـه سـرای خویـش را بشناسـد؟« پـس و ایـن مـرد را هنـگام آن نرسـیده 

بـرد و ابـوذر شـب را در آن جـا گذرانـد تـا صبـح فرارسـید و هیـچ یـک از دیگـری در بـارۀ چیـزی 

ی رازی بگوید، آیا  گر بـا و نپرسـید. چـون صبـح روز سـوم رسـید، ابـوذر از علی قـول گرفت که ا

کـه  گفـت  کـه چنیـن  کنـد و ابـوذر بـه او  ی قـول داد  آن را پوشـیده و پنهـان مـی دارد. علـی بـه و

ی  گفـت: »پـس بـرادرم را فرسـتادم تـا خبـر و ظهـور آن مـرد مّدعـی پیامبـری را شـنیده و سـپس 

کـه درد مـرا دوا کنـد، از او نیـاورد. پـس  ی خبـری  و آن چـه را از او می شـنود، برایـم بیـاورد. اّمـا و

خـود آمـدم تـا دیـدارش کنـم.«

گـر چیـزی  گفـت: »مـن فـردا صبـح روان می شـوم؛ تـو نیـز در پـی مـن بیـا! ا ی  علـی بـه و

کـه مایـۀ بیـم بـر تـو باشـد، مـن می ایسـتم و خود را مشـغول به کاری نشـان می دهـم، گویا  دیـدم 

گـر کسـی را ندیـدم،  کـه ]در ظرفـی[ آب می ریـزم ]بـرای نوشـیدن[؛ و سـپس نـزد تـو می آیـم. اّمـا ا

کـرد تـا آن گاه که  کـه درون می گـردم، درون شـوی.« پـس ابـوذر چنیـن  در پـی مـن بیـا تـا آن جـا 

گفت و سخن رسول خدا؟ص؟  ی  به دنبال علی، بر پیامبر؟ص؟ درآمد و ماجرای خویش را با و

را شـنید و همان لحظه اسـالم آورد. سـپس گفت: »ای پیامبر خدا! مرا چه فرمان می دهی؟« 

فرمـود: »بـه میـان قـوم خویـش بازگـرد تـا فرمـان مـن بـه تـو برسـد!« ابـوذر بـه او گفـت: »سـوگند به 

کنـم.«  کـه اسـالم را در مسـجد فریـاد  گاه  کـه جانـم در دسـت او اسـت! بازنمی گـردم تـا آن  آن 

 سـپس بـه مسـجد درآمـد و بـا بانـگ رسـا نـدا داد: »اشـهد أن ال الـه اال اهلل و أّن محّمـدًا عبـده 

و رسـوله؟ص؟ .« مشـرکان گفتنـد: »ایـن مـرد از دیـن خـود برگشـته اسـت؛ ایـن مـرد از دیـن خـود 

ی آمـد  کـه بی هـوش بـر زمیـن افتـاد. عّبـاس نـزد و ی را چنـدان زدنـد   برگشـته اسـت!« سـپس و

کشـتید! ای قریشـیان! شـما بازرگانیـد و راهتـان از  گفـت: »ایـن مـرد را  و خـود را بـر او افکنـد و 

قبیلۀ غفار می گذرد. آیا می خواهید بر شـما راه بندند؟« پس قریش از ابوذر دسـت کشـیدند. 
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کـه بی هـوش  کار را انجـام داد. بـاز او را چنـدان زدنـد  ی بازآمـد و هماننـد همـان  روز دوم نیـز و

گفـت  بـا قریـش  بـار نخسـت را  بـر او افکنـد و همـان سـخن   بـر زمیـن افتـاد. عّبـاس خـود را 

کشیدند. و ایشان از ابوذر دست 

بـه  را  او  قریـش،  از  »جوانانـی  اسـت:  گفتـه  ی  و آوردن  اسـالم  ماجـرای  در  ابن سـعد 

گفـت: ›ای رسـول خـدا! اّمـا قریـش را  ی نـزد پیامبـر؟ص؟ آمـد و  سـبب اسـالم آوردنـش زدنـد. و

گیـرم؛ ایشـان مـرا زدنـد.‹ سـپس بیـرون آمـد و در ُعسـفان منـزل  وانمی گـذارم تـا از آنـان انتقـام 

گردنـۀ غـزال1، شـتران آنـان را  گنـدم داشـت، بـر  کـه بـار  کاروانـی از قریـش می آمـد  گزیـد. هـرگاه 

گندم هـا را جمـع  می رمانیـد . سـپس شـتران بارهاشـان را بـر زمیـن می افکندنـد. پـس ایشـان 

می کردنـد. سـپس بـه قـوم خویش می گفت: ›هیچ یک از شـما دانـه ای گندم برنگیرد، مگر آن 

کـه بگوییـد:“ال الـه اال اهلل.”‹ پـس آنـان چنین می گفتند و جوال های گندم را برمی داشـتند.«

کتـاب المناقـب،  بنگریـد بـه: الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 165/4 و 166 ]223/4- 225[؛ 
کتـاب المناقـب از صحیـح مسـلم: 156/7 ]5/  بـاب اسـالم ابـوذر از صحیـح بخـاری: 24/6 ]1294/3[؛ 

76[؛ دالئـل الّنبـّوه تألیـف ابوُنَعیـم: 2/ 86 ]336/1[؛ ِحلیـة األولیـاء تألیـف ابوُنَعیـم: 159/1؛ المسـتدرک 

کـم: 338/3 ]382/3[؛ اإلسـتیعاب: 664/2 ]قسـمت چهـارم/1653[� علـی الّصحیحیـن حا

کـرده  بـا ذکـر سـند روایـت  ابـوذر  ابوُنَعیـم )ِحلیـة األولیـاء: 158/1( از طریـق ابن عّبـاس، از 

اسـت: »همـراه رسـول خـدا؟ص؟ در مّکـه مانـدم و او مـرا اسـالم آموخـت و بخشـی از قـرآن را 

رسـول  کنـم.‹  آشـکار  را  دینـم  می خواهـم  خـدا!  رسـول  ›ای  گفتـم:  سـپس  نمـودم.  قـراءت 

کشـته  کنـم؛ هرچنـد  گفتـم: ›بایـد چنیـن  کشـته شـوی!‹  کـه  خـدا؟ص؟ فرمـود: ›بـر تـو بیـم دارم 

کـه در مسـجد حلقـه  یـد. مـن آمـدم و در برابـر قریـش  شـوم.‹ پـس پیامبـر در پاسـخ سـکوت ورز

آن  پـس  اهلل.‹  رسـول  محّمـدًا  أّن  و  اهلل  اال  الـه  ال  أن  ›اشـهد  گفتـم:  می گفتنـد،  سـخن  زده، 

کـه همچـون پیکـره ای ]بی جـان[  گاه   حلقه هـا از هـم پاشـیدند و برخاسـتند و مـرا زدنـد تـا آن 

1. میان غزال و ُجحفه، سه وادی بوده است.)غ.(
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کشـته اند. پـس بـه هـوش آمـدم  کـه مـرا  گمـان  کردنـد؛ بدیـن   و سـرخ رنگ ]= خونیـن[ رهایـم 

و نـزد رسـول خـدا؟ص؟ بازآمـدم. او وضـع و حـال مـرا دیـد و فرمـود: ›مگـر تـو را نهـی نکـردم؟‹ 

کـه آن را برآوردم.‹ سـپس  گفتـم: ›ای رسـول خـدا! در درون خویـش احسـاس نیـازی می کـردم 

کـه بـه مـن فرمـود: ›بـه قـوم خویـش بپیونـد تـا خبـر آشـکار  همـراه رسـول خـدا؟ص؟ مانـدم تـا آن 

کردن دینم به تو رسد؛ و آن گاه، نزد من بیا!‹«

کـرده اسـت: »ابـوذر؟ضر؟ بـه مـن  همـو از طریـق عبـداهلل بـن صامـت بـا ذکـر سـند روایـت 

کجـا اسـت.  کـرده،  کـه دیـن خـود را دگرگـون  کـس  کـه آن  گفـت: ›بـه مّکـه درآمـدم و پرسـیدم 

گفتند:“از دین برگشـته؛ از دین برگشـته!” پس به سـوی من آمدند و با هر اسـتخوان و سـنگی 

کردند.‹« مرا زدند تا همچون پیکره ای ]بی جان[ و سرخ رنگ ]= خونین[ رهایم 

کرده اند: احمد )المسـند: 174/5 ]221/6[( به صورت  کسـان با ذکر سـند روایت  آن را این 

مفّصـل؛ مسـلم )کتـاب المناقـب ]72/5[(؛ َطَبرانـی ]المعجم األوسـط: 367/3[ چنان که در مجمع  

الّزوائد )328/9( آمده اسـت.

حکایت دانش ابوذر

کـرده  1. ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 170/5 ]232/4[( از طریـق زاذان بـا ذکـر سـند روایـت 

آن درماندنـد.  از  کـه دیگـران  گـردآوْرد  گفـت: »دانشـی  پرسـیدند.  ابـوذر  از علـی در بـارۀ  کـه 

یـد و بر دانش حرص. بسـیار می پرسـید و گاه  بخیـل و حریـص بـود: بـر دیـن خـود بخـل می ورز

یختـه شـد که ُپر گشـت.« ی آن قـدر دانـش ر کـه در ظـرف و پاسـخش می دادنـد و گاه نـه. هـال 

گویــد:  ابوعمــر )اإلســتیعاب: 83/1 ]قســمت اّول: ص255[؛ 664/2 ]قســمت چهــارم: ص1655[( 

در  برجســتگان  و  دانــش  گنجینه هــای  از  و  کرده انــد  روایــت  ی  و از  صحابــه  از  »گروهــی 

ی پرســیدند. گفــت: ›مــردی اســت  پارســایی و پرهیــزگاری و حق گویــی بــود. از علــی در بــارۀ و

گنجینــۀ دانشــش را محکــم بســت و  کــه مــردم از آن ناتواننــد و ســپس دِر  گــردآورد  کــه دانشــی 

چیزی را از آن بیرون نداد.‹«
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ی  ْسـد الغابـه: 186/5 ]101/6[(؛ ُمٰناو
ُ
کرده اند: ابن اثیر )أ حدیـث علـی؟ع؟ را این کسـان یاد 

کـه سرشـار از  )فیـض القدیـر فـی شـرح الجامـع الّصغیـر: 423/5( بـا ایـن عبـارت: »گنجینـه ای بـود 

گفتـه اسـت:  ی  دانـش گشـت و سـپس دِر آن را محکـم بسـت.«؛ ابن َحَجـر )اإلصابـه: 64/4(. و

»ایـن حدیـث را ابـوداوود بـا سـندی نیکـو روایـت کرده اسـت.«

2. َمحاِملـی )األمالـی ]ص100- 101[(؛ و َطَبرانـی ]المعجـم الکبیـر: 149/2[ از طریـق ابوذر با ذکر 

یختنـد،  کرده انـد: »رسـول خـدا؟ص؟ هرچـه را جبرئیـل و میکائیـل در سـینه اش ر سـند روایـت 

یخـت ... .« )مجمع  الّزوائـد: 330/9؛ اإلصابـه: 484/3( در سـینۀ مـن ر

ــود پارســا؛ فروتــن در درگاه خــدای  گویــد: »عبادت گــری ب ابوُنَعیــم )ِحلیــة األولیــاء: 156/1( 

کــه تیرهــای بت پرســتان ]کــه بــا آن قمــار می کردنــد[ را پیــش از  یگانــه؛ چهارمیــن مســلمان 

نــازل شــدن شــریعت و احــکام، از خــود دور افکنــد؛ ماه هــا و ســال ها پیــش از دعــوت اســالم، 

کــه پیامبــر را بــه شــیوۀ اســالم ســالم داد؛ در راه  کســی بــود  عبــادت پیشــه نمــود؛ نخســتین 

کمــان او را در بیــم  ک نداشــت؛ چیرگــِی والیــان و حا حــق از ســرزنش هیــچ ســرزنش گری بــا

گفــت1؛ بــر رنــج  یــد[ و فنــا ســخن  کــه در دانــش زندگــی ]جاو کســی بــود  نمی افکْنــد؛ نخســتین 

یــد؛ پیمان هــا و ســفارش ها را پــاس داشــت؛ بــر اندوه هــا و مصیبت هــا  و ســختی پایــداری ورز

ــت  ــید؛ او اس ــرگ رس ــاحت م ــه س ــا ب ــت ت گرف ــاره  کن ــردم  ــا م ــن ب ــد؛ از درآمیخت ی ــوری ورز صب

گــزاْرد و اصــول را آموخــت و امــور زائــد ]و بیهــوده[ را  کــه پیامبــر را خدمــت  ابــوذر ِغفــاری؟ضر؟ 

دور افکنــد.«

همراه  »ابوذر؟ضر؟  گفت:   _ کناد!  رحمتش  تعالی  خدای   _ شیخ  که  آورده   )169/1 )همان:  همو 

ید  ی حرص می ورز گرفتن از و  همیشگی و همنشین رسول خدا؟ص؟ بود و در پرسیدن و فرا

یافته بود، انس و الفت داشت. اصول و فروع را از پیامبر پرسید  ی در و به عمل به آن چه از و

و نیز در بارۀ ایمان و احسان، در بارۀ دیدن پروردگار بزرگش، و در بارۀ دوست داشتنی ترین 

1. این جمله در مأخذ دیده نمی شود.)غ.(
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سخن نزد خدای تعالی از او سؤال نمود و هم پرسید که آیا پس از پیامبران نیز شب قدر باقی 

می ماَند یا به آسمان برکشیده می شود؟ در بارۀ همه چیز از او پرسید، حّتی دست زدن به 

ی از طریق عبدالّرحمان بن ابی لیلی، از ابوذر روایت کرده است:  سنگریزه در نماز.« سپس و

»از رسول خدا؟ص؟ در بارۀ همه چیز پرسیدم، حّتی از دست زدن به سنگریزه. و او فرمود: ›یا 

کن و یا هرگز نکن!‹« یک بار چنین 

احمـد )المسـند: 163/5 ]205/6[( از ابـوذر بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت: »از پیامبـر؟ص؟ 

کشـیدن بـه سـنگریزه، پرسـیدم. فرمـود: ›یـا یـک بـار چنیـن  در بـارۀ همـه چیـز، حّتـی دسـت 

گـذار!‹« کـن؛ یـا آن را وا

گوید: »ابوذر در دانش با ابن مسعود همدوش بود.« ابن َحَجر )اإلصابه: 64/4( 

حکایت راست گفتاری و پارسایی ابوذر

و  عمـر  بـن  عبـداهلل  و  عـاص  بـن  عمـرو  بـن  عبـداهلل  طریـق  از  ِترِمـذی  و  ابن سـعد   .1

کرده انـد: »آسـمان سـایه نیفکْنـد و زمیـن در  ابوالـدرداء، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت 

را.« ابـوذر  از  راسـت گفتارتر  نـداد،  جـای  خـود 

ِترِمـذی آن را بـا ایـن عبـارت آورده اسـت: »آسـمان سـایه نیفکْنـد و زمیـن در خـود جـای 

کـه هماننـد عیسـی بـن مریـم  ابـوذر را  از  نـداد، سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر و وفاپیشـه تر 

گفـت: »ای رسـول خـدا! آیـا ایـن  کـه حسـد ورزد،  کسـی  اسـت.« عمـر بـن خّطـاب همچـون 

ویژگـی و امتیـاز را بـرای او ثابـت بدانیـم؟« فرمـود: »آری؛ او را چنیـن بدانیـد!«

کم چنین اسـت: »زمین در خود جای نمی دهد و آسـمان سـایه نمی افکند،  عبارت حا

بـن مریـم اسـت.«  کـه هماننـد عیسـی  را  ابـوذر  از  و وفادارتـر  سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر 

گفـت: »ای رسـول خـدا! آیـا ایـن امتیـاز و ویژگـی را بـرای او ثابـت  عمـر بـن خّطـاب ایسـتاد و 

بدانیـم؟« فرمـود: »آری؛ او را چنیـن بدانیـد!«
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در عبـارت ابن ماجـه از طریـق عبـداهلل بـن عمـرو آمـده اسـت: »پـس از پیامبـران، آسـمان 

سـایه نیفکنـد و زمیـن در خـود جـای نـداد، کسـی راسـت گفتارتر از ابـوذر را.«

عبـارت ابوُنَعیـم از طریـق ابـوذر چنیـن اسـت: »آسـمان سـایه نمی افکَند و زمیـن در خود 

کـه هماننـد فرزنـد مریم اسـت.« جـای نمی دهـد، سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر از ابـوذر را 

در عبـارت ابن سـعد از طریـق ابوهریـره آمـده اسـت: »آسـمان سـایه نیفکنـد و زمیـن در 

کـه دیـدِن تواضـع عیسـی بـن  خـود جـای نـداد، سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر از ابـوذر را؛ هـر 

مریـم را خـوش مـی دارد، بـه ابـوذر بنگـرد!«

گونـه اسـت: »همانندتریـِن مـردم بـه عیسـی در عبادت و پارسـایی  عبـارت ابوُنَعیـم ایـن 

و نیکوکاری، ابوذر است.«

نیـز در عبارتـی از طریـق هجنـع بـن قیـس آمـده اسـت: »آسـمان سـایه نیفکنـد و زمیـن در 

کـه  خـود جـای نـداد، سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر از ابـوذر را و نیـز مـردی پـس از مـرا. هـر 

نگریسـتن بـه پارسـایی و هیـأت عیسـی بـن مریـم را خـوش مـی دارد، بـه ابـوذر بنگـرد!«

در عبـارت دیگـر از طریـق علـی؟ع؟ چنیـن آمـده اسـت: »آسـمان سـایه نیفکنـد و زمیـن 

کـه چنـان مایـه ای از پارسـایی  در خـود جـای نـداد، سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر از ابـوذر را 

کـه مـردم از آن ناتواننـد.« را می جویـد 

و زمیـن در خـود  نیفکنـد  ابوهریـره رسـیده اسـت: »آسـمان سـایه  از طریـق  در عبارتـی 

جـای نـداد، سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر از ابـوذر را؛ پـس چـون خواهیـد بـه همانندتریـن 

مـردم بـه عیسـی بـن مریـم در راه و روش و نیک کـرداری و عبادت پیشـگی بنگریـد، بـر شـما 

بـاد بـه ابـوذر!«

عبـارت دیگـر از طریـق ابوالـدرداء ایـن اسـت: »آسـمان سـایه نیفکنـد و زمیـن در خـود 

را.« ابـوذر  از  راسـت گفتارتر  سـخن گوینده ای  نـداد،  جـای 
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گونـه آمـده اسـت: »آسـمان سـایه  در عبـارت ابن سـعد از طریـق ماِلـک بـن دینـار ایـن 

نیفکنـد و زمیـن در خـود جـای نداد، سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر از ابـوذر را؛ هر که خواهد 

کنـد!« و دوسـت بـدارد بـه پارسـایی عیسـی بـن مریـم بنگـرد، بـه ابـوذر نـگاه 

بـا اختـالف عبارت هـا، آن را ایـن کسـان با ذکر سـند روایـت کرده اند: ابن سـعد، ِترِمذی، 

ابن ماجـه، احمـد، ابن ابی  َشـیبه ]المصّنـف: 124/12[، ابن  َجِریـر ]تهذیب اآلثـار: ص158[، ابوعمر، 

]المعجـم  َطَبرانـی  یـخ مدینـة دمشـق: 290/28[،  تار ]مختصـر  کر  ابن عسـا کـم،  َبَغـوی، حا ابوُنَعیـم، 

الکبیر: 149/2[ ، ابن جوزی.

 221/2 ِترِمـذی:  سـنن  ]228/4[؛   168 و   167/4 ابن سـعد:  تألیـف  الکبـرٰی  الّطبقـات  بـه:  بنگریـد 
]628/5[؛ سـنن ابن ماجـه: 68/1 ]55/1[؛ مسـند احمـد: 163/2 و 175 و 223؛ 197/5؛ 442/6 ]347/2 و 

کم: 342/3 ]385/3[ ضمن صحیح  366 و 446؛ 255/6؛ 595/7[؛ المستدرک علی الّصحیحین حا

کـه ذهبـی نیـز پذیرفتـه اسـت؛ همـو )همـان: 480/4 ]526/4-527[( ضمـن صحیـح  شـمردن آن 

]590/1[؛  الّصفـوه: 240/1  و 221[؛ صفـة  الّسـّنه: 228/2 ]220/4  پذیـرش ذهبـی؛ مصابیـح  و  شـمردن 
اإلسـتیعاب: 84/1 ]قسـمت اّول/255[؛ تمییـز الّطّیـب مـن الخبیـث ابن َدْیَبـع: ص137 ]ص159[؛ مجمـع  

الّزوائـد: 329/9؛ اإلصابـه تألیـف ابن َحَجـر: 622/3؛ 64/4؛ الجامـع الّصغیـر سـیوطی ]485/2[ از چندیـن 

گفتـه اسـت: »ذهبـی سـند آن  طریـق؛ فیـض القدیـر فـی شـرح الجامـع الّصغیـر ُمٰنـاوی: 423/5 _ وی 

گویـد: ›راویـان طریـق احمـد، ثقـه شـمرده شـده اند و در بـارۀ بعضـی  را نیکـو شـمرده و َهیَثمـی 

اختـالف اسـت.‹« _ ؛ کنـز العّمـال: 169/6؛ 15/8-17 ]666/11-668؛ 316/13[�

کـرده اسـت:  از پیامبـر(  روایـت  بـه نحـو مرفـوع )=  )الّسـنن: 221/2 ]629/5[(  ِترِمـذی   .2

»ابوذر با پارسایی عیسی بن مریم؟ع؟ در زمین راه می رود.«

در عبـارت ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 664/2 ]قسـمت چهـارم/1655[( چنیـن اسـت: »ابـوذر در 

اّمـت مـن، بـر شـیوۀ پارسـایی عیسـی بـن مریـم اسـت.« در همـان )84/1 ]قسـمت اّول/255[( 

آمـده اسـت: »ابـوذر در اّمـت مـن، هماننـد عیسـی بن مریم اسـت در پارسـایی اش.« و عبارت 

)441(
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کـه بـه تواضـع عیسـی بـن مریـم بنگـرد، بـه  کـس دوسـت دارد  گونـه اسـت: »هـر  دیگـرش ایـن 

کند!« ابوذر نظر 

ْسد الغابه: 186/5 ]101/6[( با عبارت نخست ابوعمر آورده است.
ُ
همین را ابن اثیر )أ

کـه دوسـت مـی دارد به  کـرده اسـت: »هـر  3. َطَبرانـی بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت 

مسـیح عیسـی بـن مریـم در نیک کـرداری و راسـت گفتاری و سخت کوشـی اش ]در بندگـی 

کنـد، بـه ابـوذر بنگـرد!« )کنـز العّمـال: 169/6 ]668/11[؛ مجمـع  الّزوائـد: 330/9( خـدا[ نظـر 

پیامبـر(   از  مرفـوع )=  نحـو  بـه  ابن مسـعود،  از طریـق  الکبیـر: 149/2[  ]المعجـم  َطَبرانـی   .4

کـه بـه هماننـد عیسـی در آفرینـش و خـوی  کـه شـادمان شـود از ایـن  کـرده اسـت: »هـر  روایـت 

کنـز العّمـال: 169/6 ]668/11[( کنـد، بـه ابـوذر بنگـرد!« )مجمـع  الّزوائـد: 330/9؛  نظـر 

پیامبـر(   از  مرفـوع )=  بـه نحـو  ابن مسـعود،  از طریـق  الکبیـر: 149/2[  ]المعجـم  َطَبرانـی   .5

کرده اسـت: »هرآینه ابوذر در عبادِت عیسـی بن مریم دوشـادوش او حرکت می کند.«  روایت 

)کنـز العّمـال: 169/6 ]666/11[(

حکایت فضیلت ابوذر
ْیـَده، از پیامبـر؟ص؟ نقـل شـده اسـت: »هرآینـه خداونـد؟زع؟ مـرا فرمـان داد که چهار  1. از ُبَر

تـن را دوسـت بـدارم؛ و خبـرم فرمـود کـه خـودش نیـز آن چهـار تـن را دوسـت دارد: علـی، ابـوذر، 

مقداد و سـلمان.«

کرده اند: ِترِمذی )الّسـنن: 213/2 ]594/5[(؛ ابن ماجه  کسـان با ذکر سـند روایت  آن را این 

الّصحیحیـن: 130/3 ]141/3[( ضمـن صحیـح  )المسـتدرک علـی  کـم  )الّسـنن: 66/1 ]53/1[(؛ حا

شـمردن آن؛ ابوُنَعیم )ِحلیة األولیاء: 172/1(؛ ابوعمر )اإلسـتیعاب: 557/2 ]قسـمت دوم/636[(. نیز 

ی )فیـض القدیـر  کـرده و صحیحـش شـمرده و ُمٰنـاو سـیوطی )الجامـع الّصغیـر ]258/1[( از آن یـاد 

فـی شـرح الجامـع الّصغیـر: 215/2( هـم صّحـت آن را پذیرفتـه اسـت. ابن َحَجـر )اإلصابـه: 455/3( 

کـه  گویـد: »ظاهـر چنیـن اسـت  کـرده اسـت. سـندی )شـرح سـنن ابن ماجـه ]66/1[(  نیـز از آن یـاد 
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ایـن فرمـان خداونـد واجـب اسـت؛ و شـاید هـم اسـتحبابی باشـد. در هـر دو حـال، آن چـه 

کـه ایـن چهـار  پیامبـر؟ص؟ فرمـان یابـد، اّمتـش نیـز بـدان فرمـان یابنـد؛ پـس مـردم را سـزا اسـت 

گونـۀ ویـژه دوسـت بدارنـد.« تـن را بـه 

کــرده  2. ابن هشــام )الّســیرة الّنبوّیــه: 179/4 ]167/4[( بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر(  روایــت 

گام برمــی دارد و تنهــا درمی گــذرد و تنهــا  کــه تنهــا  اســت: »خداونــد ابــوذر را رحمــت نمایــد 

برانگیختــه می شــود.«

کـرده اسـت. نیـز ابن سـعد  ابن هشـام )الّسـیرة الّنبوّیـه ]168/4[( آن را بـا ذکـر سـند روایـت 

گفته اسـت:  )الّطبقات الکبرٰی: 170/4 ]235/4[( این خبر را در بیان ماجرای دفن ابوذر آورده و 

گام  گفـت: ›رسـول خـدا راسـت فرمود:“تنهـا  کـرد و  گریسـتن آغـاز  »پـس عبـداهلل بـن مسـعود 

برمی داری و تنها درمی گذری و تنها برانگیخته می شوی.”‹«

کرده انـد: ابوعمـر )اإلسـتیعاب: 83/1 ]قسـمت اّول/253[(؛ ابن اثیـر  کسـان از آن یـاد  نیـز ایـن 

ْسـد الغابـه: 188/5 ]101/6[(؛ ابن َحَجـر )اإلصابـه: 64/4(�
ُ
)أ

اسـت:  کـرده  روایـت  پیامبـر(   از  مرفـوع )=  نحـو  بـه  ماِلـک،  بـن  انـس  از طریـق  َبـّزار   .3

کس مشتاق است: علی، عّمار، و ابوذر.« »بهشت به دیدار سه 

گفته است: »سندش نیکو است.« آن را َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 330/9( یاد نموده و 

4. ابو َیْعلـٰی ]المسـند: 143/12[ از طریـق حسـین بـن علـی بـا ذکـر سـند روایت کرده اسـت: 

گفـت: ›ای محّمـد! همانـا خداونـد سـه تـن از اصحابـت را  »جبرئیـل بـر پیامبـر؟ص؟ درآمـد و 

دوسـت مـی دارد؛ پـس تـو نیـز آنـان را دوسـت بـدار: علـی بـن ابی طالـب، ابـوذر، و مقـداد بـن 

اسـود.‹« )مجمـع  الّزوائـد: 330/9(

ی از  کـه و کـرده  5. طبـری ]تهذیـب اآلثـار: ص160[ از طریـق ابوالـدرداء بـا ذکـر سـند روایـت 

کـس  کـه هیـچ  گاه  گفـت: »هرآینـه رسـول خـدا؟ص؟ او را امیـن می شـمْرد، آن  ابـوذر یـاد نمـود و 

315/8

)444(

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 486



کـه بـا هیـچ کـس راز نمی گفـت.« )کنـز العّمـال:  گاه  را امیـن نمی شـمرد؛ و بـا او راز می گفـت، آن 

)]311/13[ 15/8

ی  کـه و آورده  بـن غنـم  از طریـق عبدالّرحمـان  )المسـند: 197/5 ]256-255/6[(  احمـد 

ی ماند. سـپس فرمان داد تـا االغش را بیاورند  ابوالـدرداء را در ِحْمـص دیـد و چنـد شـب نزد و

کـه بـا تو بیایم.« پـس او نیز دسـتور داد تا االغش را  و پـاالن نهنـد. ابوالـدرداء گفـت: »بـه گمانـم 

پـاالن نهنـد. سـپس هـر دو بـر االغ هاشـان نشسـتند و روان شـدند. آن گاه، بـه مـردی برخوردنـد 

گزارده بود. آن مرد  گذشـته را در جابیه ]= جایی اطراف دمشـق[ نزد معاویه نماز جمعه  که روز 

این دو را شناخت؛ اّما آن دو وی را نشناختند. سپس از اوضاع مردم به آن دو خبر داد و گفت: 

از شـنیدنش ناخشـنود  گمانـم  بـه  و  بـه شـما بگویـم  کـه نمی خواسـتم  نیـز دارم  »خبـری دیگـر 

می شـوید.« ابوالـدرداء گفـت: »شـاید ابـوذر تبعیـد گشـته اسـت؟« آن مـرد گفـت: »آری؛ بـه خـدا 

.« آن گاه،  عو�ن ه را�ج ا ال�ی ا هلل و ا�نّ گفتنـد: »ا�نّ سـوگند!« پـس ابوالـدرداء و عبدالّرحمـان نزدیـک 10 بـار 

ابوالـدرداء گفـت: »در انتظـار ]کیفـر الهـی بـرای[ آنـان بـاش و ایشـان را زیر نظر داشـته بـاش و صبر 

پیشـه کـن! _ و ایـن سـخنی اسـت کـه در بـارۀ پـی کننـدگان شـتِر ]صالـح[ گفتـه شـده اسـت. _ 

گر ایشـان مّتهمش  گـر آنـان ابـوذر را دروغ زن دانسـتند، مـن چنین نکنم؛ بارخدایا! ا بارخدایـا! ا

گـر آنـان او را خائن و ناروزن شـمردند، من چنین نکنم؛ که رسـول  نمودنـد، مـن چنیـن نکنـم؛ ا

کس را امین نمی شمرد؛ و با او راز می گفت،  که هیچ  گاه  خدا؟ص؟ او را امین می دانست، آن 

کـه جـان ابوالـدرداء در دسـت او  کـس راز نمی گفـت. هـال سـوگند بـه آن  کـه بـا هیـچ  گاه  آن 

رسـول  از  کـه  آن  از  پـس  نمـی ورزم،  دشـمنی  او  بـا  بُبـَرد،  را  راسـتم  دسـت  ابـوذر  گـر  ا اسـت! 
خدا؟ص؟ شنیدم: ›آسمان سایه نیفکْند ... .‹«1

کم )المستدرک علی الّصحیحن: 344/3 ]387/3[( چکیدۀ این خبر را آورده و صحیح  حا

شمرده و ذهبی نیز سندش را نیکو دانسته است.

1. بنگرید به: تهذیب اآلثار: ص159-160 به نقل از مسند علی؟ع؟.)غ.(
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گـزارش شـده اسـت: چون از ابوذر نـزد او یاد کردم،  6. از طریـق ابن حـارث، از ابوالـدرداء 

کـه ابـوذر حضـور می یافـت، رسـول خـدا؟ص؟ از میـان مـا تنهـا  گفـت: »بـه خـدا سـوگند! آن گاه 

بـه  ی را می گرفـت. مـن  بـه خویـش نزدیـک می کـرد؛ و چـون غایـب می گشـت، سـراغ و را  او 

کـه او فرمـود: ›زمیـن در خـود نمی گیـرد و آسـمان سـایه نمی افکَنـد بشـری را  تحقیـق می دانـم 

که راست گفتارتر از ابوذر باشد.‹«

کـه  َطَبرانـی  از  نقـل  بـه  الّزوائـد: 330/9؛ اإلصابـه: 63/4  العّمـال: 15/8 ]311/13[؛ مجمـع   کنـز 

گفتـن[ از او  عبارتـش چنیـن اسـت: »چـون ابـوذر حضـور داشـت، رسـول خـدا؟ص؟ ]در سـخن 

آغـاز می کـرد؛ و چـون غایـب بـود، از او سـراغ می گرفـت.«

کـرده  7. احمـد )المسـند: 181/5 ]231/6[( از طریـق ابواألسـود دؤلـی بـا ذکـر سـند روایـت 

اسـت: »اصحـاب پیامبـر؟ص؟ را دیـدم و هماننـدی بـرای ابـوذر نیافتـم.«

کرده است. آن را حافظ َهیَثمی )مجمع الّزوائد: 331/9( یاد 

کـه ابـوذر بـر  8 . شـهاب الّدین ابشـیهی )المسـتطرف: 166/1 ]137/1-138[( روایـت نمـوده 

ی بود. ابوذر سـالم  بی همراه و
ْ
َکل که جبرئیل؟ع؟ با چهرۀ دحیۀ  گاه  گذشـت، آن  پیامبر؟ص؟ 

گر سـالم می داد، پاسـخش را می گفتیـم.« پیامبر  نـداد. جبرئیـل گفـت: »ایـن ابـوذر اسـت کـه ا

که تو را به حق برانگیخت!  گفت: »سـوگند به آن  فرمود: »ای جبرئیل! آیا او را می شناسـی؟« 

او در ملکـوت آسـمان های هفت گانـه، شـهرتی بیـش از زمیـن دارد.« پیامبـر فرمـود: »چگونـه 

یدنـش در این کاالی فانـی دنیا.« بـه ایـن جایـگاه دسـت یافتـه اسـت؟« گفـت: »با زهـد ورز

این خبر را زَمْخَشری )باب 23 از ربیع األبرار ]834/1[( آورده است.

سفارش پیامبر بزرگوار به ابوذر

کـم )المسـتدرک علـی الّصحیحیـن: 343/3 ]386/3[( از طریقـی که صحیح شـمرده،  1. حا

که در میان فرومایگان  گاه  از ابوذر روایت نموده است: »رسول خدا؟ص؟ فرمود: ›ای ابوذر! آن 

گفتـم: ›ای رسـول خـدا! چـه  باشـی، چگونـه خواهـی بـود؟‹ _ و انگشـتانش را در هـم نمـود. _ 
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فرمانـم دهـی؟‹ فرمـود: ›صبـر پیشـه کـن! صبـر پیشـه کـن! صبر پیشـه کـن! با مردم بـه اخالق 

خودشـان رفتـار کنیـد؛ اّما در کارهاشـان با ایشـان مخالفـت نمایید!‹«

ابـوذر؟ضر؟ آورده اسـت:  از  کـَوع، 
َ
أ بـن  َمة 

َ
از طریـق  َسـل ابوُنَعیـم )ِحلیـة األولیـاء: 162/1(   .2

کـه بـه مـن فرمـود: ›ای ابـوذر! تـو مـردی صالـح  کنـار رسـول خـدا؟ص؟ ایسـتاده بـودم  »یـک روز 

هسـتی و پـس از مـن بـر تـو بالیـی خواهـد رسـید.‹ گفتـم: ›در راه خـدا؟‹ فرمـود: ›در راه خدا.‹ 

گفتـم: ›خوشـا بـه مشـّیت و تقدیـر خداونـد!‹«

3. ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: 166/4 ]226/4[( از طریـق ابـوذر آورده اسـت: »پیامبـر؟ص؟ 

کمانـی بـر تـو چیـره گردنـد کـه غنیمـت و امـوال عمومـی را ویـژۀ  فرمـود: ›ای ابـوذر! آن گاه کـه حا

خـود سـازند، چگونـه خواهـی بـود؟‹ گفتـم: ›سـوگند بـه آن که تـو را به حق برانگیخـت! آن گاه، 

بـا شمشـیرم نبـرد خواهـم کـرد تـا بـه خـدا بپیونـدم.‹ فرمـود: ›آیـا بـه آن چـه نیکوتـر از ایـن اسـت، 

راهـت ننمایـم؟ صبـر پیشـه کـن تـا آن گاه کـه مـرا دیـدار نمایی.‹«

عبـارت احمـد و ابـوداوود چنیـن اسـت: »]پیامبر فرمود[: ›چگونـه خواهی بود آن گاه که 

گفتم: ›سـوگند به  پیشـوایانی پس از من، این غنیمت و اموال عمومی را ویژۀ خود سـازند؟‹ 

کـه تـو را بـه حـق برانگیخـت! آن گاه، شمشـیرم را بـر دوش می گیـرم و نبـرد می کنـم تـا تـو را  آن 

دیـدار نمایـم _ یـا: بـه تـو پیونـدم _ .‹ فرمـود: ›آیا تو را بـه آن چه نیکوتر از این اسـت، راه ننمایم؟ 

کن تا به دیدار من آیی!‹« صبر پیشه 

ایـن غنیمـت  کـه  کمانـی  بـا حا کـرد  گونـه اسـت: »چـه خواهـی  ایـن   در عبـارت دیگـر 

و اموال عمومی را ویژۀ خود سازند؟«

دو  دارای  احمـد   )]241/4[  282/2 ابـی داوود:  سـنن   ]228/6-229[؛   180/5 احمـد:  )مسـند 

یانشان ثقه اند. ایشان از این قرارند: که هر دو صحیح هستند و همۀ راو طریق است 

کتاب هـای صحیـح  یـان  _ یحیـی بـن آدم. همـگان بـر ثقـه بودنـش اجمـاع دارنـد و از راو

شـش گانه اسـت.
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کتاب هـای  کوفـی. همـگان بـر ثقـه بودنـش اجمـاع دارنـد و از راویـان  یـۀ  _ زهیـر بـن معاو

اسـت. شـش گانه  صحیـح 

_ یحیـی بـن ابی   ُبَکیـر کوفـی. همـگان بـر ثقـه بودنـش اجمـاع دارنـد و از راویـان کتاب هـای 

صحیـح شـش گانه اسـت.

کتاب هـای  یـان  راو از  و  دارنـد  اجمـاع  بودنـش  ثقـه  بـر  همـگان  َطریـف.  بـن  ـِرف  _ ُمّطَ

اسـت. شـش گانه  صحیـح 

_ ابو َجْهم سلیمان بن  َجْهم حارثی. وی از تابعین است که در ثقه بودنش اختالف نیست.

_ خالد بن وهبان. از تابعین و ثقه است.

4. احمـد )المسـند: 178/5 ]227/6[( از طریـق ابوسـلیل در حدیثـی از ابـوذر آورده اسـت: 

کـرد؟‹  کننـد، چـه خواهـی  کـه از مدینـه بیرونـت  گاه  »رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›ای ابـوذر! آن 

گر  گـردم.‹ فرمود: ›ا گفتـم: ›بـه سـوی فراْخنـا و آرامـش ره می سـپارم تـا کبوتـری از کبوتـران مّکه 

گفتـم: ›بـه سـوی فراْخنـا و آرامـش، بـه شـام  کـرد؟‹  کننـد، چـه خواهـی   از مّکـه نیـز بیرونـت 

گفت:  کنند، چه می کنی؟‹  گر از شام نیز بیرونت  و سرزمین مقّدس خواهم رفت.‹ فرمود: ›ا

که تو را به حق برانگیخت، سـوگند! شمشـیرم را بر دوش می گیرم.‹ فرمود:  کسـی  ›آن گاه، به 

کاری بهتـر از ایـن هسـت؟‹ فرمـود: ›سـخن می شـنوی  گفتـم: ›مگـر  کاری بهتـر از ایـن؟‹   ›یـا 

گر از بنده ای َحَبشی باشد.‹« و فرمان می بری، حّتی ا

که از این قرارند: یان سند این خبر همگی ثقه هستند  راو

یـان صحیـح  _ یزیـد بـن هـارون بـن وادی. همـگان بـر ثقـه بودنـش اجمـاع دارنـد و از راو

مسـلم و صحیـح بخـاری اسـت.

یان صحیح مسلم و صحیح بخاری است. _ کهمس بن حسن بصری. ثقه و از راو

کتاب هـای  یـان صحیـح مسـلم و دیگـر  _ ابوسـلیل ضریـب بـن نقیـر بصـری. ثقـه و از راو

صحیـح چهارگانـه، جـز صحیـح بخـاری، اسـت.
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در عبـارت دیگـر ایـن گونـه اسـت: »هـرگاه از آن _ یعنـی: مسـجد نبـوی _ بیرونت کنند، چه 

کننـد، چـه  گـر از آن جـا نیـز بیرونـت  گفـت: »بـه شـام مـی روم.« فرمـود: »ا کـرد؟« ابـوذر  خواهـی 

می کنـی؟« گفـت: »بـه همـان جـا _ یعنی: مسـجد _ بازمی گـردم.« فرمـود: »اگر از آن جـا هم اخراج 

کاری رهنمـون  گفـت: »بـا شمشـیرم نبـرد می نمایـم.« فرمـود: »تـو را بـه  گـردی، چـه می کنـی؟« 

کـه برایـت بهتـر از آن و بـه هدایـت نزدیک تـر اسـت. سـخن می شـنوی و فرمـان می بـری   می شـوم 

و هر جا که تو را روان کردند، همراهشان روان شو!«

)فتح الباری بشـرح صحیح البخاری: 213/3 ]275/3[؛ ُعْمدة القاری فی شـرح صحیح البخاری: 

)1]263/8[ 291/4

کـه ابـوذر را  5. واقـدی از طریـق ابـو األسـود دؤلـی آورده اسـت: »مـن دوسـت می داشـتم 

گفتـم:  ی بپرسـم. پـس بـه ربـذه درآمـدم و بـه او  دیـدار نمایـم تـا سـبب بیـرون شـدنش را از و

گفـت: ›مـن  کـه بـه میـل خویـش از مدینـه بیـرون شـدی یـا بـه اجبـار؟‹  گاه نسـازی  ›آیـا مـرا آ

کارشـان می آمـدم. پـس از آن مـرز بـه سـوی مدینـه  در یکـی از مرزهـای مسـلمانان بـودم و بـه 

بـه  ]و  اسـت.”  مـن  دوسـتان  و  مـن  هجـرت  سـرزمین  جـا  گفتم:“ایـن  خـود  بـا  شـدم.  رانـده 

کـه می بینـی تبعیـد نمودنـد.‹ آن گاه،  همیـن خشـنود بـودم.[ سـپس مـرا از مدینـه بـه ایـن جـا 

کـه آن حضـرت؟ع؟ بـر مـن  گفـت: ›شـبی در روزگار رسـول خـدا؟ص؟ در مسـجد خوابیـده بـودم 

گذشـت و بـا پـای خویـش مـرا نواخت و فرمود:“نبینمت که در مسـجد بخوابـی!” گفتم:“پدر 

و مـادرم فدایـت بـاد! خـواب بـر مـن چیـره شـد و در مسـجد بـه خـواب رفتـم.” فرمود:“پـس 

گفتـم:“آن گاه، بـه شـام می پیونـدم  کننـد؟”  کـه تـو را از ایـن جـا بیـرون  گاه  چـه می کنـی آن 

کننـد، چـه  گـر از آن جـا نیـز بیرونـت  کـه سـرزمینی مقـّدس و مـکان جهـاد اسـت.” فرمود:“ا

گـر دیگـر بـار از آن بیرونـت سـازند، چـه  گفتم:“بـه مسـجد بازمی گـردم.” فرمود:“ا می کنـی؟” 

می کنـی؟” گفتم:“شمشـیرم را برمی گیـرم و بـا آن، ایشـان را می زنـم.” فرمود:“آیـا تـو را بـه کاری 

کـه روانـت کردند، روان شـو و سـخن بشـنو و فرمان َبر!” پس شـنیدم  نیکوتـر ره ننمایـم؟ هـر جـا 

1. در آن آمده است: »آیا تو را رهنمون نشوم؟« )غ.(
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کنـون نیـز می شـنوم و فرمـان می بـرم. بـه خـدا سـوگند! عثمـان در حالـی خـدا  و فرمـان بـردم و ا

گنـاه شـده اسـت.‹« )شـرح نهـج البالغـه تألیـف  کـه در بـارۀ مـن مرتکـب  کـرد  را دیـدار خواهـد 

)]58-57/3[  241/1 ابن ابی الحدیـد: 

آن را با همین عبارت و سـند، احمد )المسـند: 156/5 ]194/6[( آورده و سـندش صحیح 

کـه از این قرارند: یانـش ثقه اند؛  و همـۀ راو

ی ثقـه اسـت  گویـد: »و گروهـی او را ثقـه شـمرده اند. نسـائی  _ علـی بـن عبـداهلل  َمِدینـی. 

و امینش شمرده اند و یکی از پیشوایان در دانش حدیث است.«

ــان  ی ــد و از راو ی اجمــاع دارن ــر وثاقــت و ــن ســلیمان ابومحّمــد بصــری. همــه ب ــر ب _ َمْعَم

کتاب هــای صحیــح شــش گانه اســت.

راویـان  از  و  دارنـد  اجمـاع  وی  وثاقـت  بـر  همـه  بصـری.  ابومحّمـد  ابی هنـد  بـن  _ داوود 

یـخ الکبیـر ]231/3[( از وی  کتاب هـای صحیـح، جـز صحیـح بخـاری، اسـت. البّتـه بخـاری )الّتار

کـه ایـرادی از او بگیـرد. روایـت نمـوده، بـی آن 

یان صحیح مسلم است. _ ابوالحرب بن ]ابی[األسود دؤلی. ثقه و از راو

یــان  ی اجمــاع دارنــد. او از راو _ ابواألســود دؤلــی. از تابعیــن اســت و همــه بــر وثاقــت و

اســت. کتاب هــای صحیــح شــش گانه 

کـه عثمـان گفـت: »من تو  ـد )ص296( ضمـن خبـر تبعیـد ابـوذر گذشـت 
ّ
6. در همیـن مجل

کـه مـرا از  کبـر! راسـت فرمـود رسـول خـدا؟ص؟  گفـت: »اهلل ا را بـه ربـذه تبعیـد می نمایـم.« ابـوذر 

هـر چـه خواهـم دیـد، خبـردار نمـود.« عثمـان گفـت: »تـو را چـه فرمـود؟« گفـت: »خبـرم داد که 

از مّکه و مدینه بازم خواهند داشت و در ربذه خواهم مرد ... .«

ایـن بـود ابـوذر و فضیلـت و جایـگاه واالیـش و دانـش و تقوا و اسـالم و ایمـان و خوی های 

نیـک و بزرگواری هـا و روحّیـات و صفـات و خوی هـای پایـدار برتـر و پیشـینه و پسـینه و آغـاز 

)449(

319/8

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 492



کار و پایـان ماجرایـش! خلیفـه بـه سـبب کدام یـک از این ها، او را نکوهید و مجازات کردنش 

یـد و او را از زندانـی بـه تبعیدگاهـی آواره نمـود و بـر پاالنـی بـدون زیرانـداز نـزد خویـش  را آغاز

کـه مرکبـش را پنـج بـردۀ درشـت خوی اسـالو بـا شـتابی پروازگونـه حرکـت  کشـانید، حـال آن 

می دادنـد تـا بـه مدینـه اش رسـاندند و پوسـت ران هایـش برکنـده شـده و در آسـتانۀ مـرگ بـود؛ 

و همچنـان او را بـه شـکنجه های دشـوار دچـار نمـود تـا در واپسـین تبعیدگاهـش، ربـذه، در 

کـه گرمـای سـخت او را می سـوزاْند، جانـش از دسـت رفت، بی آن  سـرزمینی بـی آب و علـف 

کـش  کنـد و هیـچ یـک از خاندانـش پیکـر پا کـه پرسـتاری اش  کـه یـار و دوسـتی داشـته باشـد 

را دفـن نمایـد؟ او _ خدایـش رحمـت کنـد! _ تنهـا درگذشـت و تنهـا نیـز برانگیختـه خواهـد شـد؛ 

کـه آن برتری ها و جایـگاه واال را در میان صحابه  کـه رسـول خـدا؟ص؟ خبـرش داد؛ همـو  چنـان 

ی عطـا نمـود. و خـدای سـبحان از فـراز سـر آن دو ]= ابـوذر و خلیفـه[، نیکوتریـن مدافـِع  بـه و

کیسـت! کـه در آن روز، پیـروزی از آِن  سـتمدیدگان اسـت؛ پـس بنگریـد 

کــه بــه منزلــۀ خویشــانش  خلیفــه در بــذل و بخشــش بــه خویشــاوندان و نزدیــکان خــود 

بودنــد، بــا بــاْد مســابقه نهــاده بــود و آنــان از رهگــذر بــذل و بخشــش های او بــه ثروت هــای 

کــه در پیشــینه  کــس نبــود  کــه در میــان ایشــان، هیــچ   چنــد میلیونــی رســیده بودنــد؛ حــال آن 

ــرد پــای او رســد. پــس چــرا ابــوذر از 
َ
گ کرامــت، بــه  و فضیلــت، بــه مرتبــۀ ابــوذر دســت یابــد و در 

کــه مســتمّری او را نیــز بریدنــد و هرگونــه برخــورداری از آرامــش   آنــان پــس افتــاد، تــا جایــی 

ی را راندنــد  یــغ نمودنــد و از میانــۀ ســرایش و همســایگی پیامبــر بــزرگ، و  و آســایش را از او در

بــا او  کســی  کــه  گشــت و در شــام نــدا دادنــد  بــر او تنــگ  گســتردگی اش  بــا همــۀ  و زمیــن 

از  را  همــگان  عثمــان  و  می گریختنــد  ی  و از  مــردم  مدینــه،  در  چــرا  نگــردد1؟  همنشــین 

همنشــینی و هم ســخنی بــا او منــع نمــود؟ چــرا خلیفــه بدرقــۀ او را ممنــوع شــمرد و بــه مــروان 

ی ندهــد؛ پــس آن صحابــی بــزرگ جــز در  گفتــن بــا و کســی را اجــازۀ ســخن  فرمــان داد تــا 

بیــم  مــکان  از  غیــر  کوچیــدن،  بــرای  جایــی  و  نگرفــت  جــای  ناهمــوار  و  ســخت   مکانــی 

گزارش را ابن سعد )الّطبقات الکبرٰی: 168/4 ]229/4[( با ذکر سند آورده است. 1. این 

)450(

493 ]ایمان ابوذر و سیرۀ او[



ــه  ک ــال آن  ــود؛ ح ــده ب ــده ش ــدن آفری ــکنجه دی ــرای ش ــا ب ــوذر تنه ــا اب گوی ــت؟  ــد، نُجس و تهدی

ی  کــه یــاد نمودیــم، او را شناســانده بــود و بــه هســتِی خــدا ســوگند! ماجــرای و حدیث هایــی 

که تا ابد فراموش نخواهد شد. مایۀ ننگی بر ]اّمِت[ اسالم نهاده 

گیـر بـود، بـی آن  کـه در آن روزگار فرا آری؛ ابـوذر نکوهنـدۀ بخشـش های مسـرفانه ای بـود 

بـا رسـول خـدا؟ص؟ در ایـن  ی مخالفـت  گیرنـدگان باشـد. نیـز و کـه هیـچ صالحّیتـی در آن 

بـر  رانـدن  و همچنیـن سـتم  باشـد،  بـا سـّنت شـریف مخالـف  کـه  را  کار دیگـر  هـر  و  زمینـه 

کمان تباهی پرداز و هرزۀ خاندان اموی را نکوهش می نمود؛  پیشـینه داران اّمت به دسـت حا

گشـته اسـت؛  کارهـا اسـتوار  گمـان داشـتند تخـت حکومـت آن روزگار بـر همیـن  کـه  همانـان 

ی، آن  گفتـار ابـوذر و دیگـر صحابـۀ شایسـته همچـون و گـوش سـپردن بـه  پـس در بـاور آنـان، 

کننـدگان عرصـۀ آز و طمـع  تخـت را از جایـش برمی کنـد و دور می سـاخت. و یـا تاخـت و تـاز 

ی  کسـی بـه بانـگ و گـر  کـه ا کـه بـدان ثروت هـای هنگفـت دسـت یافتـه بودنـد، بیـم داشـتند 

یختنـد   گـوش سـپارد، آن چـه را در چنـگ دارنـد، از دسـت دهنـد. پـس اینـان بـر سـر ابـوذر ر

گـون، بـر او شـوراندند تـا آن چـه رخ داد، رخ داد.  گونا کردن هـای  و خلیفـۀ زمـان را بـا وسوسـه 

که خلیفه در بند هوا و هوس بسـتگان خویش بود و بر مسـیر خواسـت نامشـروع آنان  حال آن 

راه می سـپْرد و دوسـتِی خانـدان پـدری اش او را پیـش می ُبـرد، هرچنـد آنـان از همـان درخـِت 

لعنت شده در قرآن بودند!

کـردن ثـروت از راه حـق، بازنمی داشـت و نمی خواسـت از هـر که  ابـوذر ایشـان را از فراهـم 

کـه بـا  کسـانی را نکوهـش می کـرد  کنـد، بلکـه  مالـی مشـروع در اختیـار دارد، سـلب مالکّیـت 

غصـب حقـوق مسـلمانان، آن را ویـژۀ خـود می سـاختند و در مـال خـدا می چریدنـد، چنـان 

کـه خدای  گیـاه تـازه رسـتۀ بهـاری را می چـرد! او چیـزی نمی خواسـت، جـز همـان را  کـه شـتر، 

که زر و سـیم می اندوزند و آن  کسـانی  سـبحان با این سـخن عزتمندانۀ خویش خواسـته اسـت: »و 

کـه  ک مـژده ده.« ]توبـه/34[ و نیـز همـان را  را در راه خـدا انفـاق نمی کننـد، پـس آنـان را بـه عذابـی دردنـا

رسول خدا؟ص؟ در مسائل مربوط به اموال، آورده بود.
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احمــد )المســند: 164/5 و 176 ]206/6 و 224[( از طریــق احنــف بــن قیــس آورده اســت: »در 

کیســتی؟‹  گفتــم: ›تــو  ی می گریختنــد.  کــه مــردم هنــگام دیدنــش از و مدینــه مــردی را دیــدم 

گفتــم: ›پــس چــه چیــز، مــردم را از تــو  گفــت: ›ابــوذر، صحابــی رســول خــدا؟ص؟ هســتم.‹ 

کــه رســول خــدا بازشــان می داشــت،  گفــت: ›مــن ایشــان را بــا همــان ســخنی  می گریزاَنــد؟‹ 

گنج انــدوزی بازمــی دارم.‹« از 

گفــت:  قیــس  بــن  احنــف  کــه  آمــده   )]385/2[  77/3 )الّصحیــح:  مســلم  عبــارت  در 

کــه  گفــت: ›گنج انــدوزان را بیــم ده  کــه ابــوذر؟ضر؟ برگذشــت و  گروهــی از قریــش بــودم  »همــراه 

ــر پشــِت سرهاشــان  کــه ب کــه از پهلوهاشــان درآیــد و نیــز داغــی  ــر پشت هاشــان داغــی نهنــد  ب

گفتــم:  کنــار ســتونی نشســت.  زیــد و 
ُ
گ کنــاره  گذارنــد و از پیشانی هاشــان بیــرون آیــد!‹ ســپس 

کــه  گفتــم: ›ایــن ســخن  ی رفتــم و  گفتنــد: ›ابــوذر.‹ پــس برخاســتم و نــزد و کیســت؟‹  ›او 

گفــت: ›چیــزی جــز آن چــه از پیامبرشــان؟ص؟  اندکــی پیش تــر از تــو شــنیدم، چــه بــود؟‹ 

یافــت  گفــت: ›آن را در گویــی؟‹  گفتــم: ›در بــارۀ ایــن مســتمّری ها چــه  شــنیده ام، نگفتــم.‹ 

گــذار!‹« )الّســنن  گــذران امــروز اســت. اّمــا هــرگاه بهــای دیــن تــو شــد، آن را وا کــه مایــۀ  کــن؛ 

الکبــرٰی تألیــف بیهقــی: 359/6(

ابوُنَعیــم )ِحلیــة األولیــاء: 162/1( از طریــق ســفیان بــن ُعَیینــه، بــا ســندش از ابــوذر آورده 

ک بــرای مــن،  اســت: »هرآینــه بنی امّیــه مــرا بــه فقــر و قتــل تهدیــد می کننــد؛ و همانــا درون خــا

گفــت: »ای ابــوذر!  ی آن اســت، و فقــر محبوب تــر از غنــا.« مــردی بــه او  دوست داشــتنی تر از رو

از  را  آنــان  »زیــرا  گفــت:  گذارنــد؟«  تنهایــت  و  برخیزنــد  نشــینی،  گروهــی  نــزد  هــرگاه  چــرا 

گنج اندوزی نهی می کنم.«

در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )213/3 ]275/3[( بـه نقـل از دیگـری آمـده اسـت: 

کـه امـوال را بـرای خویـش  کمانـی را زشـت می شـمرد  کـه ابـوذر رفتـار حا »درسـت ایـن اسـت 

چنیـن  ی  و سـخن  بـر  ی  نـوو آن گاه،  نمی کردنـد.«  هزینـه  آن  شایسـتۀ  راه  در  و  برمی گرفتنـد 
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کسـانی چون ابوبکر  کمان آن روزگار  حاشـیه زده اسـت: »این سـخن درسـت نیسـت؛ زیرا حا

یدند.« که خیانت نمی ورز و عمر و عثمان بودند 

ی، آشکارا حق پوشی شده؛ زیرا روزگاری که ابوذر بر سر دشمنانش  در این پی سخِن نوو

که آشکارا با سیرۀ این دو و نیز  بانگ می زد، زمانۀ ابوبکر و عمر نبود؛ بلکه روزگار عثمان بود 

ی _ سام خدا بر او باد!  ی، و کردیم، مخالف بود. از همین رو سیرۀ پیامبر، در همۀ آن چه یاد 

_ در روزگار ابوبکر و عمر سکوت پیشه نمود و به عثمان می گفت: »وای بر تو ای عثمان! آیا 

رسول خدا؟ص؟ و ابوبکر و عمر را ندیدی؟ آیا شیوۀ ایشان را چنین یافتی؟ تو بر من همانند 

گفت: »از سّنت دو خلیفۀ پیش از  سرکشان ستمگر تاخت و تاز می کنی!« نیز ابوذر به او 

د: ص298 و 306�
ّ
کس بر تو چون و چرا نکند!« بنگرید به: همین مجل ی نما تا هیچ  خود پیرو

تـالوت  را  تعالـی  خـدای  سـخن  ایـن  روز  کرانه هـای  و  شـب  کناره هـای  در  کـه  ابـوذر 

کارهـای  کـه بـه نیکـی بخواننـد و بـه معـروف فرمـان دهنـد و از  گروهـی باشـند  می نمـود: »و بایـد از شـما 

کـه بانـگ  زشـت و ناپسـند بـاز دارنـد، و آناننـد رسـتگاران.« ]آل عمـران/104[ چـاره ای جـز ایـن نداشـت 

گشـته فراخواَنـد و از منکـِر رواج یافتـه نهـی نمایـد. ابن     ِخـراش  بـرآوَرد و بـه سـوی معـروِف تبـاه 

گویـد: »ابـوذر را در ربـذه، زیـر سـایبانی موییـن، یافتم. گفت: ›امر به معـروف و نهی از منکر آن 
کـه حقیقت]گویـی[، دوسـتی برایـم باقـی ننهـاد!‹«1 قـدر برایـم رنـج و محنـت پدیـد آورد 

کـه عـادات و خلـق و خـوی  یـه را نکوهـش می کـرد؛ همـو  ی معاو کـه و بدیـن سـان بـود 

گرفتـه  گشـاده خواهی و ویژه جویـی در امـوال پیـش  پادشـاهان ایـران و روم را در رفاه طلبـی و 

گونـه  او را همیـن  بـود و رسـول خـدا؟ص؟  کـه در روزگار پیامبـر، فقیـری تهیدسـت  بـود؛ همـو 

]274/3[؛   75/6 نسـائی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  ]290/3[؛   195/4 مسـلم:  )صحیـح  نمـوده  وصـف 

یـه  الّسـنن الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 135/7( و در عبـارت دیگـر، چنیـن فرمـوده بـود: »هرآینـه معاو

)]295/3[  199/4 مسـلم:  )صحیـح  اسـت.«  تنگدسـت  مسـتمندی 

د )ص294( گذشت.
ّ
1. األنساب )55/5(. همانند این سخن از طریقی دیگر در همین مجل
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پس در این حال، وظیفۀ ابوذر چه بوده؛ حال آن که پیامبر بزرگوار در حدیِث سفارش های 

هفت گانه اش به وی1 فرمانش داده بود که حق گوید، هرچند تلخ باشد؛ و در راه خدا از سرزنش 

هیچ سرزنش گری نهراسد. این سخن عثمان، او را چه سود داشت: »ای بی مادر! تو را چه به 

این کارها؟« و ابوذر حق داشت که به او چنین گوید _ چنان که گفت _: »به خدا سوگند! هیچ 

عذری برای خود نیابم، جز امر به معروف و نهی از منکر.«

هیـچ یـک از بانگ هـای برافراشـتۀ ابـوذر تازگـی نداشـت و همـۀ آن هـا در روزگار پیامبـر 

کتـاب و سـّنت آموختـه و بی واسـطه  پیشـینه داشـت. او فریـادی برنیـاوْرد، مگـر بـه آن چـه از 

را  اصحابـش  از  یـک  هیـچ  ثـروت  پیامبـر؟ص؟  بـود.  شـنیده  وحـی  گرامـی  آورنـدۀ  لـب  دو  از 

کـه در میانشـان بازرگانـان و ِملـک داران توانگـر بودنـد. او چیـزی افـزون بـر  نمی سـتاند، بـا آن 

حقـوق االهـی واجـب بـر ایشـان را از آنـان نگرفـت و ابـوذر نیـز در فراخوانـی و تبلیـغ، همـان 

کـه چـه بـال و رنجـی بـر سـرش خواهـد آمـد  ی را پیمـود. پیامبـر؟ص؟ بـه او خبـر داده بـود   راه و

کوفـه، رانـده خواهـد شـد؛ و در  و چگونـه از شـهرهای اسـالمی، مّکـه و مدینـه و شـام و بصـره و 

که صبر پیشـه  کرده و سـفارش نموده بود  این حال، او را به شایسـتگی و صالح بودن وصف 

گفته بود: »خوشـا  ی رسـد، در راه خدا اسـت؛ و ابوذر  که آن چه به و نماید؛ و خبرش داده بود 

بـه امـر و تقدیـر خداونـد!« پـس شایسـته بودن ابوذر، او را بازمی دارد که به چیزی خالف سـّنت 

کشـیدن او در راه خـدا اسـت، ایـن را  کـه بـال  کننـدۀ نظـم جامعـه فرمـان دهـد. ایـن  و تبـاه 

گـر ایـن بـر خـالف مصلحـت  کـه زمینه هـای پیدایـش ایـن بـال، نامشـروع باشـد. ا برنمی تابـد 

ی را  کـه و همـگان و متعـارض بـا رضایـت خـدا و رسـولش بـود، پیامبـر؟ص؟ وظیفـه داشـت 

کـه او می دانسـت چنیـن فراخوانـی مایـۀ آزار و بـالی  از آن اعتـراض و نکوهـش نهـی نمایـد؛ 

1. ابن سـعد )الّطبقـات الکبـرٰی: ص164 ]229/4[( از طریـق عبـداهلل بـن صامـت، از ابـوذر آورده اسـت: »دوسـت ویـژه ام 
کـه فروتـر از مـن  ]= پیامبـر[ مـرا بـه هفـت ویژگـی سـفارش فرمـود: دوسـتِی تهیدسـتان و نزدیکـی بـه آنـان؛ نگریسـتن بـه آن 
کـس؛ بـه جـای آوردن صلـۀ رحـم، هرچنـد خویشـاوندم بـه مـن پشـت  کـه فراتـر؛ چیـزی نخواسـتن از هیـچ  اسـت، نـه آن 
کنـد؛ گفتـن حـق، هرچنـد تلـخ باشـد؛ بیـم نورزیدن در راه خدا از سـرزنش سـرزنش گران؛ فراوان گفتِن ›ال حـول و ال قّوة اال 

بـاهلل.‹ کـه این هـا از گنج هـای زیـر عـرش هسـتند.«
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یخش را  ی خواهـد بـود و نـام خلیفـۀ مسـلمانان را خواهـد آلـود و صفحـۀ تار سـهمگین بـرای و

کـرد و ننگـی ابـدی بـر او خواهـد نهـاد. سـیاه خواهـد 

گشـته،  کـه ابـوذر بـدان مّتهـم  شـریعِت نـرم و دور از سـختی، آورنـدۀ آن حکـم دشـواری 

کـه در میـان اّمـت محّمـد؟ص؟ در پرهیـز و  نیسـت و او نیـز هرگـز چنـان قصـدی نداشـت؛ همـو 

عبـادت و نیـک ورزی و سـیره ]ی نیکـو[ و راسـت گویی و بندگـی و خلـق و خـوی، هماننـد 

عیسی بود.

گرفت،  ی خشـم  کرده بود؛ اّما عثمان چون بر و گونه وصف  رسـول خدا؟ص؟ او را همین 

گفـت: »در بـارۀ ایـن پیرمـرد دروغ زن، بـه مـن مشـورت دهیـد: یـا او را بزنـم یـا در بنـد سـازم و یـا 

کـه او حدیـث پسـران عـاص را از رسـول خـدا؟ص؟ روایت نمـود، دروغگویش  بکشـم!« و آن گاه 

کـه بـرای خـدا و رسـولش خیرخواهانـه انـدرز گفـت   خوانـد! شـگفتا؛ ایـن اسـت پـاداش کسـی 

و راستگویانه سخن آنان را رسانید؟ نه؛ به خدا سوگند! چنین نیست. این ادب مخصوص 

کـه  گاه  خلیفـه اسـت! شـگفت تر از ایـن، پاسـخ عثمـان اسـت بـه موالمـان امیرالمؤمنیـن، آن 

کـه مؤمـِن خانـدان  بـا ایـن سـخنش از ابـوذر دفـاع نمـود: »بـا تـو همـان رأیـی را ابـراز می کنـم 

یـاد  کـه واقـدی آن را پنهـان سـاخته و  بـه او پاسـخی درشـت داد  گفـت.« و خلیفـه  فرعـون 

کتـاب را از ذکـر آن  گرچـه آن را از راهـی دیگـر یافته ایـم، ایـن  کردنـش را نپسـندیده؛ و مـا نیـز 

امـام  برابـر  در  بـا سـخنی درشـت  نیـز عثمـان  بـار دیگـر  یـک  البّتـه  یـم.  نـگاه می دار پیراسـته 

ی و دو پسـرش، نـوادگان پیامبـر، ابـوذر را در  کـه و گاه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ترش رویـی نمـود؛ آن 

کـه مـروان او را زیر نظر داشـت. تفصیل  مسـیرش بـه سـوی تبعیـدگاه، بدرقـه نمودنـد؛ حـال آن 

ـد )ص294 و 297( گذشـت و در آن آمـد که خلیفه به علی؟ع؟ گفت: 
ّ
ایـن ماجـرا در همیـن مجل

»تو نزد من برتر از مروان نیستی!«

کـه میـان علـی و مـروان، آن  ایـن از نشـانه های خـواری و پسـتی دنیـا نـزد خداونـد اسـت 

چلپاسۀ پست فرزند چلپاسۀ پست، آن لعنت شده فرزند لعنت شده، برتری سنجی صورت 
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پذیـرد! مـن ندانـم کـه آیـا خلیفه از آن سـخنان صریح پیامبر در بارۀ مروان خبر نداشـت یا مروان 

گـوش وی نبـود؛ و یـا خویشـاوندی و پیونـد نزدیکـی،  گرایش هـای فاسـدش در پیـش چشـم و  و 

کـه خداونـِد  کسـی شـمارد  او را برانگیخـت تـا از این هـا چشـم پوشـد و زادۀ َحَکـم را هم ردیـف 

بشـکوه او را تطهیـر نمـوده و در قـرآن حکیـم، جـان پیامبـر بزرگـوار شـمرده اسـت؟ 

ــا حکــم  کــه از دهان هاشــان بیــرون آید ... !«]کهــف/5[ »آی ــاروا[  ســخنی اســت  »ســنگین ]و ن

کــه یقیــن  کســی نیکــو حکم تــر از خداســت بــرای مردمــی  ]روزگار[ جاهلیــت می جوینــد؟ و چــه 

دارنــد؟« ]مائــده/50[

جنایت تاریخ

کسانی که  افتخارات؛  و  بر صاحبان فضیلت  یخ  تار یده است  ورز بسیار جنایت  چه 

روحّیات  افتخار،  نشان های  بازمانده های  اخالقی،  بزرگواری های  زندگی،  یخ  تار از  اّمت 

گوهرین، و موارد پرداختن  گره گاه های سخنان، اندرزهای بلیغ، حکمت های  کمال یافته، 

یخ را می یابید که در این جا شتاب می گیرد و یاد اینان  و پرهیزشان در کارها، بهره می َبَرد! تار

کوچک شده، سخنی به  گونه ای  را به فراموشی می اندازد و فضلشان را انکار می کند یا در 

گفتار را دگرگون می سازد و با خبر دروغ و روایت زشت در هم  یا  آنان می گوید و  از  اجمال 

می آمیزد. همۀ این کارها را می کند تا عقیده ای را تأیید و گرایشی را یاری نماید و بر گروه هایی 

ی از  کرامتشان برمی خوَرد! این همه به پیرو م به ایشان و 
ّ
که حقیقت مسل دیگر پرده افکَند 

هواها و خواسته های شیطانی سیاست گذاران وقت یا پیشوایان زمان است!

ــوذر غفلــت  ــارۀ زندگــی اب ــخ از فراخ گفتــاری در ب ی کــه تار ــه ســبب همــۀ این هــا اســت  ب

کــه تجّســم فضیلت هــا و جایگاه هــای واالی برجســته در نبــوغ و  یــده؛ همــان ]زندگــی[  ورز

ک ســازِی جــان شــمرد و ســزا  کمــال اســت و بایــد زندگــی اش را الگــوی ســیر و ســلوک و پا

کنــون نمونه هایــی از  کــه اّمــت در تقــوا و عقیــده، آن را نمونــه و مقتــدای خــود ســازد. ]ا اســت 

یخ نــگاران:[ گونــه تار ایــن 
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ری
ُ

َبالذ

کـه  گونـه ای  کـه ماجـرای تبعیـد ابـوذر بـه ربـذه را از چنـد طریـق _ بـه  َبـالُذری را می یابیـد 

سـایه  »آسـمان  کـه  کسـی  همـان   _ ابـوذر  سـخن  و  آورده   _ گذشـت  )ص294(  ـد 
ّ
مجل همیـن  در 

گشـتم.«  کـرده اسـت: »مـن بـه اجبـار اخـراج   نیفکْنـد ... .« _ خطـاب بـه َحْوَشـب َفـزاری را یـاد 

ک و شیعیانشـان  ب، آن کـس را کـه از دشـمنان عتـرت پـا و سـپس سـخن دروغ سـعید بـن  ُمَسـِیّ

کـراه بیـرون نسـاخت و او، خـود، بـه میـل خویش بـه ربذه رفت  بـود، آورده کـه عثمـان، ابـوذر را بـه ا

تـا در آن جـا سـکنا گزیند!

ایـن نـادان نمی دانـد کـه چنیـن سـخنی به معنای تکذیب گفتار رسـول خدا؟ص؟ اسـت 

کـه بـه طریق های صحیـح در همین  کـه بـه ابـوذر خبـر داد از مدینـه اخـراج خواهـد شـد؛ چنـان 

ـد )ص316( گذشـت. نیـز بـه معنای تکذیب سـخن موالمان امیرالمؤمنین؟ع؟ اسـت، آن 
ّ
مجل

کـه پـس از درگذشـت ابـوذر در تبعیـدگاه و تصمیـم عثمـان بـرای تبعیـد عّمـار در پـی آن،  جـا 

بـه خلیفـه گفـت: »ای عثمـان! تقـوای خـدا را پیشـه کن؛ که تو مردی شایسـته از مسـلمانان را 

تبعیـد نمـودی و او بـر اثـر تبعیـد تـو از بیـن رفـت.«1 و همچنیـن تکذیـب سـخن ابوذر اسـت که 

از  »پـس  اسـت:  گفتـه  از طریـق صحیـح،  َبـالُذری  گـزارش خـود  گذشـت، طبـق  کـه  چنـان 

هجرت نمودن، عثمان مرا به بیابان بازگرداْند!«

گـزارش َبـالُذری، چـون خبـر وفـات ابـوذر  کـه بـر پایـۀ  و هـم تکذیـب سـخن عثمـان اسـت 

گفـت: »آری؛ بـا تمـام وجودمـان بـه او  کنـاد!« عّمـار  گفـت: »خدایـش رحمـت  ی رسـید،  بـه و

کـه مـن از  گمـان داری  گزنـدۀ نرینـۀ پـدرش! آیـا  گفـت: »ای  رحمـت می فرسـتیم!« و عثمـان 

گـزارش ضمـن بیـان موضع گیری هـای عّمـار خواهـد آمـد. _   تبعیـد او پشـیمانم؟« _ همـۀ ایـن 

د )ص294( 
ّ
که در همین مجل یاد نخعی است  کمیل بن ز گزارش خود َبالُذری از  و نیز تکذیب 

گزارش های دیگر است. گذشت. و هم تکذیب بسیاری از سخنان و 

1. به خواست خدای تعالی، همۀ این حدیث خواهد آمد.
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کـه بـه یکـی از بـزرگان صحابـه همچـون  یـداد فاجعه آمیـز  کـه آن رو ایـن بینـوا نمی دانـد 

گـو و پرسـش و پاسـخ و نکوهـش و نقـد قـرار  گفـت و  ابـوذر مربـوط اسـت، چنـان دسـتخوش 

یدادهـا به شـمار آمده و سـواران خبرش را به هر سـوی ُبـرده و مؤمنان  کـه از بزرگ تریـن رو گرفتـه 

گرفته انـد. از  گرفتـه و دشـمنان از  آن شـاد شـده و ]نیـز مؤمنـان[ بـر خلیفـه عیـب  از آن خشـم 

کـه شـماری از مـردم کوفه به ابوذر که در ربذه بـود، گفتند: »این  پیامدهـای ایـن ماجـرا آن بـود 

کـرد. آیا پرچمی پیشـاپیش مـا برمی افـرازی؟« و مقصودشـان، پرچم  مـرد بـا تـو چنیـن و چنـان 

کنـد، می شـنوم و فرمـان  گـر عثمـان از خـاور بـه باختـر تبعیـدم  گفـت: »نـه؛ ا نبـرد بـود. ابـوذر 

می بـرم.« )الّطبقـات الکبـرٰی تألیـف ابن سـعد: 212/3 ]227/4[(

کـه در ُعْمـدة القـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری تألیـف عینـی )291/4 ]262/8[( بـه  نیـز چنـان 

ی اعتراض  یـه در نامـه ای از ابـوذر شـکایت نمود که او بسـیار به و نقـل از ابن بّطـال آمـده، معاو

گرایش دارند. پس عثمان از بیم آشـوب،  کسـانی به ابوذر  نماید و با او بسـتیزد و در سـپاهش 

کسـی هـراس  کـه در راه خـدا از سـرزنش  ی مـردی بـود  کـه و ابـوذر را نـزد خـود فراخوانـد؛ چـرا 

که مردمش  نداشـت. در آن روزگار، بر هیچ یک از شـهرهای اسـالمی برنمی گذشـتی، مگر آن 

یداد سـهمگین  که به این ماجرا سـخت پرداخته و جوش و خروشـی بر اثر این رو را می دیدی 

در همـه سـوی آن هـا دیده می شـود.

ب پوشـیده نمی شـود؛  ابن  ُمَسـِیّ کسـی چـون  یـدن  ورز انـکار  بـا  گونـه،  ایـن  از  یـدادی  رو

ی هـر چـه خواسـت گفـت، غافل از  کـه از هـواداری اش از امویـان برخاسـته بـود؛ اّمـا و انـکاری 

کسـی چـون ابـوذر، سـرای هجـرت و خاسـتگاه  کـه  کـه هیـچ خردمنـدی از او نمی پذیـرد  ایـن 

ی بگردانـد و ربـذه را بـا آن خشـکی   شـرف خویـش را رهـا سـازد و از همسـایگی پیامبـرش رو

ی را در ایـن کار اختیـاری بود،  گـر و و بـی آب و علفـی، سـکونتگاه خـود و خانـواده اش سـازد. ا

پـس آن اشـک های روان از آتـش انـدوه و غصـۀ ایـن حـزن و درد سـخت چـه بـود؟ و چـه بود آن 

کـه از دهـان او بیـرون  سـخنان برخاسـته از سـوز دل او و بدرقه گرانـش در آن وادی ناهمـوار 

که هنگام بدرود و جدایی میان دوستان فرارسید؟ گاه  یخت، آن  ر
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کـه هنـگام بیـان ماجـرای ابـوذر و  ایـن نشـانۀ امانتـداری َبـالُذری در نقـل مطالـب اسـت 

گفته اسـت: »میان علی و عثمان در این زمینه سـخنی  ی،  بدرقۀ موالمان امیرالمؤمنین از و

که به خلیفه برنخوَرد، از آن سخن یادی نکرده است! درگرفت.« و برای آن 

ابن  َجِریر طبری

ابـوذر  بـه سرگذشـت  کـه چـون  الملـوک ]283/4[ می یابیـد  و  یـخ األمـم  تار را در  نیـز طبـری 

یـه و رانـدن ابـوذر از شـام بـه مدینـه از  گفتـه اسـت: »آن چـه از ماجـرای ابـوذر و معاو رسـیده، 

یـه یـاد شـد، در ایـن سـال، یعنـی سـال 30، رخ داده اسـت. در بیـان سـبب ایـن  جانـب معاو

یه  که معاو کسـانی  کراه دارم؛ اّما  که من از ذکر بیشـینۀ آن ها ا ماجرا، سـخنان بسـیار یاد شـده 

گزارشـی آورده انـد.« کار معـذور شـمرده اند، در ایـن زمینـه  را در ایـن 

کـه  کـرده  کسـانی را یـاد  گـزارش  چـرا طبـری همـۀ آن مطالـب بسـیار را رهـا نمـوده و تنهـا 

کار خلیفـه، آن را سـاخته اند؟ اّمـا از بیـان حقیقت هـای  بـرای عـذر آوردن از معاویـه و توجیـه 

م کـه آبـروی آن دو مـرد را آسـیب مـی زده و از همـان روزگار تـا امـروز مایـۀ گفـت و گـوی اّمت 
ّ
مسـل

گـر وی از آن هـا سـخنی نگویـد، همچنـان پوشـیده  کـه ا یـده و پنداشـته  کـراه ورز محّمـد بـوده، ا

خواهـد مانـد! بـر وی پنهـان مانـده کـه در شـکاف های روزگار و پیچ و خم هـای تاریخ و البه الی 

گاهـی از روحّیـات دشـمنان ابـوذر  کـه بـرای دوسـتاران آ  کتاب هـای حدیـث، بقایایـی مانـده 

و اطمینان به تحقق نشانه های نبّوت پیامبر بزرگوار در پیشگویی از ماجرای او کفایت نماید.

کـه هیچ چیز آن درسـت  گـزارش را بـه گونـۀ دروغیـن و سـاختگی آورده  سـپس طبـری آن 

م اسـت، هـر جملـۀ آن را 
ّ
کـه صحتـش نـزد همـگان مسـل یـخ صحیـح یـا حدیثـی  نیسـت و تار

یـان سـندش دچـار خدشـه اند؛  کـه راو گـزارش همیـن بـس   تکذیـب می کنـد. در سسـتی ایـن 

و آنان از این قرارند:

ی میان  که نام و گذشـت و یاد شـد  د )ص140( 
ّ
ی در همین مجل 1. سـرّی. سـخن در بارۀ و

که هر دو به دروغ پردازی و حدیث سـازی شـناخته شـده اند. دو کس مشـترک اسـت 
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ـد )ص140( سـخن حافـظ ابن  َعـدّی 
ّ
2. شـعیب بـن ابراهیـم اسـیدی کوفـی. در همیـن مجل

کـه او ناشـناس و ناشـناخته اسـت. ی آوردیـم  و حافـظ ذهبـی را در بـارۀ و

د )ص84 ( سـخنان حافظان و پیشـوایان 
ّ
کوفی. در همین مجل 3. سـیف بن عمر تمیمی 

کـه او ضعیـف،  ی شناسـی[ در بـارۀ ایـن مـرد گذشـت و یـاد شـد  دانـش جـرح  و تعدیـل ]= راو

اسـت  ناهنجـار  و  زشـت  بـس  احادیثـش  عمـوم  و  اسـت  حدیث سـاز  و  بی اعتبـار   مـردود، 

و حدیث هـای سـاختگی را بـه روایـان قابـل اعتمـاد نسـبت داده و حدیـث می سـاخته و بـه 

کفـر مّتهـم بـوده اسـت. بـه آن مأخذهـای پیشـین، این هـا را نیـز بیفزاییـد: اإلسـتیعاب )535/2 

]قسمت سوم/1283[( ضمن شرح حال َقعقاع؛ اإلصابه )239/3(؛ مجمع  الّزوائد َهیَثمی )21/10(�

دارنـد.  گـون  گونا سـخنان  ی  و در بـارۀ  سـّنت  اهـل  کوفـی.  عوفـی  َسـْعد  بـن  عطیـة   .4

ی حّجـت نیسـت؛  گویـد: »و  برخـی او را ثقـه شـمرده و بعضـی ضعیـف دانسـته اند. سـاجی 

گفتـه   ]304/6 الکبـرٰی:  ]الّطبقـات  ابن سـعد  می شـمرد.«  مقـّدم  کـس  همـه  بـر  را  علـی]؟ع؟[  و 

گـر  کـه عطّیـه را بـه دشـنام علـی وادار سـازد؛ و ا اسـت: »حّجـاج بـه محّمـد بـن قاسـم نوشـت 

یشـش را بتراشـد. پـس محّمـد بـن قاسـم از او چنیـن  یانـه بـر او زنـد و ر چنیـن نکنـد، 400 تاز

ی جـاری کرد.«  خواسـت و عطّیـه از دشـنام گفتـن ابـا نمـود و او نیـز حکـم حّجـاج را در بـارۀ و

)]201-200/7[  227/7 ابن َحَجـر:  الّتهذیـب  )تهذیـب 

ابن کثیـر )الّتفسـیر: 501/1( از سـنن ِترِمـذی ]598/5[، از طریـق عطّیـه، بـه نحـو مرفـوع )= از 

کـه در  کـس جـز مـن و تـو جایـز نیسـت  کـرده اسـت: »بـرای هیـچ  پیامبـر(  در بـارۀ علـی روایـت 

گفتـه اسـت: »ایـن حدیـث ضعیـف و ناثابـت  گـردد.« سـپس ابن کثیـر  ایـن مسـجد ُجُنـب 

اسـت؛ زیـرا سـالم را مـردود دانسـته اند و اسـتادش، عطّیـه، نیـز ضعیـف اسـت.« بـودن همیـن 

مرد در این سـند، نشـانۀ ناراسـتی روایت اسـت؛ زیرا شـیعۀ سـخت و اسـتواری چون ]عطّیۀ[ 

عوفی، حدیث خرافه روایت نکند!

5. یزید فقعسی. او را نشناختم و در شرح حال نامه ها نامی از او نیافتم.
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گـزارش فـراواِن  کـه از آن همـه  یـخ؛  پـس بنگریـد بـه امانتـداری طبـری در ودیعه هـای تار

نامه نـگارِی دروغیـن سـاختگی بسـنده می کنـد.  ایـن  بـه  و  برمی تابـد  ی  ثابـت صحیـح، رو

بـر امانتـداری! درود خداونـد 

مم و الملوک طبری
ُ
ادانه و[ ارزشمند به تاریخ األ

ّ
نگاهی ]نق

از  حدیث سـاز،  دروغگـوی  ایـن  »سـرّی«،  نامه نگاری  هـای  بـا  را  خویـش  یـخ  تار طبـری 

کـه ناشـناخته و ناشـناس اسـت، از سـیف حدیث سـاز مـردود بی اعتبـار مّتهـم بـه  شـعیب 

ی، 701 روایـت آمده که  یـخ و کفـر، آلـوده نمـوده اسـت. بـا همیـن سـند آلـوده، در صفحات تار

یدادهـای  م برسـاخته شـده اند. همـۀ ایـن روایت هـا مربـوط بـه رو
ّ
بـرای پوشـاندن حقایـق مسـل

دهـای مربـوط بـه[ روزگار سـه خلیفـه هسـتند. در 
ّ
رخ داده از سـال 11 تـا 37 و تنهـا در ]مجل

کـه  یـخ، سـخنی بـا ایـن طریـق ناهمـوار نیامـده، مگـر یـک حدیـث  دهـای ایـن تار
ّ
دیگـر مجل

کـردن ایـن روایت هـای  گـزارش  ی  کـرده اسـت. و یدادهـای سـال دهـم از آن یـاد  طبـری در رو

دهـای سـوم و چهـارم و پنجـم 
ّ
ک آغـاز نمـوده و در مجل سـاختگی را از سـال وفـات پیامبـر پـا

ـد 
ّ
مجل در   210 صفحـۀ  از  اسـت.  بخشـیده  پایـان  پنجـم  ـد 

ّ
مجل همـان  در  و  سـاخته  کنـده  پرا

یدادهـای  ـد چهـارم، ضمـن رو
ّ
یدادهـای سـال یازدهـم، 67 حدیـث؛ در مجل سـوم، ضمـن رو

بیسـت  سـال های  یدادهـای  رو ضمـن  پنجـم،  ـد 
ّ
مجل در  و  حدیـث؛   427 دوازدهـم،   سـال 

ی هم 701 حدیث می شود. که بر رو و سوم تا سی و هفتم، 207 حدیث آورده 

ـد سـوم: ص210 - 
ّ
کـه طبـری )مجل کـه بایـد توّجـه را بـه آن جلـب نمـود، ایـن اسـت  نکتـه ای 

گفـت.« و ایـن  ی مـرا حدیـث  241 ]223/3- 276[( از سـرّی بـا ایـن تعبیـر روایـت می کنـد: »و

کـه طبـری، خـود، از او حدیـث شـنیده اسـت. همـو )صفحـۀ 241 از همـان کتـاب  نشـان می دهـد 

یـک  تنهـا در  برایـم چنیـن نوشـت.«  گویـد: »سـرّی  ی،  از و پایـان روایت هایـش  تـا   )]276/3[

گفت.« گوید: »ما را حدیث  د چهارم1 آورده، 
ّ
که در صفحۀ 82 از مجل حدیث 

1. تاریخ االمم و الملوک: 478/3. )غ.(
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یدادهـای همـان  یـخ، تنهـا بـه رو گاهـی سـرّی و سـیف بـن عمـر بـه تار کـه آیـا آ مـن ندانـم 

سـال های معّیـن، و از آن میـان فقـط بـه آن چـه مربـوط بـه مذهـب اسـت، مخصـوص شـده یـا 

یدادهـای مربـوط بـه مذهـب و رخ داده در همـان روزهـای  حدیث هـای ساختگی شـان بـه رو

 گذشـته در آن سـال های معّیـن، منحصـر بـوده اسـت؛ زیـرا این هـا سـنگ بنـای اعتقـادات 

حدیث هـای  ایـن  بـا  را  صحیـح  یـخ  تار می خواسـتند  اینـان  و  بوده انـد؛  اندیشـه ها  و  آرا  و 

گذارنـد!  گروهـی دیگـر را وا گروهـی نزدیکـی جوینـد و  سـاختگی درآمیختـه و تیـره سـازند تـا بـه 

کـه همگـی بافتـۀ یـک دسـت و سـاختۀ یـک  کـه در ایـن روایت هـا ژرف بنگـرد، درمی یابـد  هـر 

کـه این هـا بـر کسـی چون طبـری پوشـیده مانده باشـد؛ اّما  سـخنگو هسـتند. مـن گمـان نـدارم 

کـری اسـت! کـوری و  دوسـتی مایـۀ 

یـخ  کر، الکامـل فـی الّتار یـخ مدینـة دمشـق ابن عسـا همیـن دروغ هـای سـاختگی، صفحـات تار

یخ ابو الفداء، و کتاب های دیگر پیروان  یخ ابن خلـدون، تار ابن اثیـر، البدایـة و الّنهایـه تألیـف ابن کثیر، تار

یخـش بـه  کـه آن چـه طبـری در تار کورکورانـۀ طبـری را سـیاه نمـوده اسـت. اینـان پنداشـته اند 

که دانشـوران فّن رجال در باطل  ی و بدون ایراد اسـت؛ با آن  هم پیوسـته، اصلی درخور پیرو

یـان ایـن سـند در آن باشـد، اختـالف نکرده انـد، چـه رسـد  کـه یکـی از راو شـمردن هـر حدیثـی 

گردآیند! کـه همۀ اینـان در سـند روایتـی  بـه جایـی 

کـه  تألیف هـای نزدیـک بـه روزگار مـا نیـز سرشـار از همیـن سـخنان بـی ارزش هسـتند 

یـاوه  از همـان مطالـب  برگرفتـه   زاییـدۀ هواپرسـتی ها و خواسـته های شـیطانی اند و همگـی 

و فرومایه انـد کـه وضعشـان را دانسـتید و بـه خواسـت خـدای تعالـی، نمونه هایـی از آن ها را در 

د نهـم خواهیم آورد.
ّ
مجل

ابن اثیر َجَزری

یـــخ  کـــه بایـــد آن را الناقـــص فـــی التار یـــخ _  کـــه ابن اثیـــر نیـــز در الکامـــل فـــی الّتار  می بینیـــد 

یخشان به یک شکل آمده، برای یاد کردن یا فروگذاردن  خواند! _ از طبری، هر چه را که در تار
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گفتـــه اســـت: »آن چـــه از ماجـــرای ابـــوذر  ی نمـــوده؛ اّمـــا در ایـــن جـــا1 بـــاری بـــر بـــار افـــزوده و   پیـــرو

یـــه یـــاد شـــد، در ایـــن ســـال رخ داده  یـــه و رانـــدن ابـــوذر از شـــام بـــه مدینـــه از جانـــب معاو و معاو

کـــه ذکـــر آن هـــا را خـــوش نـــدارم  اســـت. در بیـــان ســـبب ایـــن ماجـــرا، ســـخنان بســـیار یـــاد شـــده 

یـــه بـــه ابـــوذر دشـــنام داد و او را بـــه قتـــل تهدیـــد نمـــود و بـــر مرکبـــی  کـــه معاو و یکـــی آن اســـت 

کـــه ]ســـند[ روایـــت آن  گونـــه ای بـــس زشـــت  بـــدون زیرانـــداز، از شـــام بـــه مدینـــه فرســـتاد. نیـــز بـــه 

ـــرای  ـــد ب گزارش هـــا صحیـــح باشـــد، بای ـــر ایـــن  گ گشـــت و ا صحیـــح نیســـت، از مدینـــه تبعیـــد 

ـــد. عذرهـــای دیگـــر  ـــد زیردســـتان خویـــش را ادب نمای ـــرا امـــام می توان عثمـــان عـــذری آورد؛ زی

ـــر عثمـــان دانســـت.« ـــۀ طعـــن ب ـــد ایـــن را مای ـــوان برشـــمرد و نبای ـــز می ت نی

 آن چـه ایـن مـرد، ]سـند[ آن را صحیـح نمی دانسـته، دیگـران صحیـح دانسـته و پیـش 

و پـس از او، نقـل نموده انـد؛ پـس ایـن بینوا به خواسـت خویش نرسـیده اسـت. او پنداشـته که 

م را در دامـن امانـت خویـش ]![ بپوشـاَند، از چشـم مردم پنهـان می ماَند؛ و بر 
ّ
گـر حقایـق مسـل ا

یـان حقیقت جـوی بـه زودی هـر  فـان انصاف پیشـه و پیشـگامان راو
ّ
کـه مؤل او پوشـیده مانـده 

یـِخ تدویـن گشـته، منحصـر  کوچـک و بزرگـی را یکایـک بـرای اّمـت برمی شـمرند و تار مطلـب 

ی نیسـت. کتاب و بـه 

یخ را بپوشـاَند؛ اّما بـا آن محّدثان چه می کند  ی بتوانـد بـا ایـن فروگـذاری، تار گیریـم کـه و

کـه حدیـث بیـرون رانـدن ابـوذر از مدینـه و دور سـاختنش از مّکـه و شـام را در بـاب فتنه هـا 

ی از بـزرگان اهـل  و نشـانه های نبـّوت2 آورده انـد؟ آیـا ایـن ]تبعیـد[ بـر ابـوذر و دیگـر دوسـتان و

بیـت؟مهع؟ و هم اندیشـگانش از صالحـان اّمـت، ]ماجرایـی[ بـس سـنگین نبـود ]کـه بتـوان آن 

کـه پیشـینۀ رانـده شـدن از پایتخـت  را پنهـان سـاخت یـا بـرای آن عـذری تراشـید[؛ بـه ویـژه 

کـه دار  نبـّوت، تنهـا خـاّص کسـانی چـون َحَکـم، عمـوی خلیفـه، و پسـرش و خانـواده اش بـود 

و دسـتۀ فسـاد و تباهـی بودنـد؟

1. الکامل فی الّتاریخ: 251/2. )غ.(

د: ص328-324�
ّ
2. بنگرید به: همین مجل
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ک سـازد و از آلودگـِی مانـدن ایشـان در  گزنـد آنـان پـا کـرد تـا پایتخـت را از  پیامبـر چنیـن 

کـه نـزد خـدا و رسـولش باعظمـت اسـت و در اّمـت  کـس  کیـزه نمایـد. پـس آیـا ابـوذر _ آن  آن، پا

کـه آسـمان سـایه نیفکنـده و زمیـن  کـس  محّمـد؟ص؟ هماننـد عیسـی بـن مریـم اسـت؛ همـان 

کـه خـدای سـبحان رسـول  در خـود جـای نـداده سـخن گوینده ای راسـت گفتارتر از او را؛ همـان 

خویش را به دوستی اش فرمان داده و یکی از آن سه تن است که بهشت به دیدارشان اشتیاق 

که خدای تعالی دوستشـان می دارد _ با این راندۀ لعنت شـده  می ورزد و نیز یکی از آن سـه تن 

برابـر اسـت تـا میانشـان برابـری برقـرار گـردد و بدیـن سـان، نـام و یـادش آلـوده شـود و بـا ایـن ننگ 

میـان مـردم شـهره گـردد و مـردم از نزدیـک شـدن بـه وی منـع شـوند و با ندای خـواری  و خّفت بر 

گردند؟ به هسـتی حق  کام  که در دل دارد، نا وی بانگ زده شـود و مردم از دانش های فراوانش 

و شـرافت اسـالم و شـکوه انسـانّیت و قداسـت ابوذر سـوگند! بریده شـدن با اّره و ریزریز شـدن با 

قیچـی، بـر دینـدار غیـرت ورز سـاده تر از برخـی از ایـن گونـه کارهای زشـت و شـنیع اسـت.

نباشـد  دارا  را  دیـن  آداب  کـه  کنـد  ادب  را  زیردسـتان  از  کسـی  بایـد  خلیفـه  وانگهـی 

کـه رسـول  کسـی چـون ابـوذر  و َپرتابـۀ نادانـی، او را بـه سـقوط گاه پسـتی فروافکنـده باشـد. اّمـا 

ی را نسـتود و بـه خویشـتن تقـّرب و نزدیکـی اش بخشـید  کـه جـز و  خـدا؟ص؟ او را چنـان سـتود 

کـه در سـیره  گواهـی داد   و او را دانـش آموخـت و چـون حاضـر نبـود، سـراغش را می گرفـت و 

و روش نیکـو و سـیما و هیـأت و خلـق و خـو و نیـک ورزی و راسـتگویی و عبادت و پارسـایی، 

هماننـد عیسـی بـن مریـم اسـت، پـس به چـه باید ادب شـود؟ این کدام ادب کردن اسـت که 

یـدن بـر آن مقـّدرات  پیامبـر بزرگـوار آن را ابتالیـی در راه خـدا می شـمارد و ابـوذر را بـه صبـر ورز

ابـوذر  چـرا  و  چیـز  چـه  بـه  خـدا!«؟  فرمـان  بـه  »خوشـا  می گویـد:  او  و  می دهـد  فرمـان  ]الهـی[ 

کـه رفتـارش نـزد خـدای سـبحان پذیرفتـه و درخـور سـپاس  مسـتحّق تأدیـب گشـت؛ حـال آن 

گفـت: »از  یـدن بـرای خـدا شـمرد و بـه او  بـود و موالمـان امیرالمؤمنیـن آن رفتـارش را خشـم ورز
یدی، امید پاداش داشته باش!«؟1 که برایش خشم ورز کسی 

د )ص300( گذشت، بنگرید.
ّ
1. به آن چه در همین مجل
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و  احـکام  و  نبـّوت  دانـش  زیـرا  کنـد؛  ادب  را  مـردم  ابـوذر  کـه  اسـت  بایسـته  آری؛ 

حکمت هـای دیـن را بـا خـود داشـت و از روحّیـات ارجمنـد و منش هـای مانـدگار برتـر بهـره 

سـاخت؟ محّمـد؟ص؟  اّمـت  در  مریـم  بـن  عیسـی  هماننـد  را  او  کـه  داشـت 

کــه چنیــن مقامــی  کــه در صــدد تأدیــب ابــوذر برمی آیــد، حــال آن  خلیفــه را چــه شــد 

کــردن ولیــد بــن عقبــۀ باده نــوش بــه ســبب شــراب نوشــیدن و بــه بــازی  داشــت؛ اّمــا ادب 

کشــتن  گرفتــن نمــاز واجــب، بــر او ســنگین می آیــد؛ و نیــز تأدیــب عبیــداهلل بــن عمــر بــرای 

کــه خــود، او را بــه ســاختن نامــه ای دروغیــن  جان هــای محتــرم؛ و هــم ادب نمــودن مــروان بــا آن 

گســتاخ  ــن اخنــس، آن  کــردن مغیــرة ب ــود، مّتهــم نمــود؛ و نیــز ادب  ی نســبت داده ب ــه و کــه ب

ــن  ــه او ای ــام ب ــم!« و ام ــت نمای کفایت ــب  ــن ابی طال ــی ب ــن از عل ــت: »م گف ــه او  ــه ب ک ــرم،  بی ش

ــو مــرا  یشــه و بی شــاخه! ت ــده و درخــت بی ر ــه پاســخ داد: »ای زادۀ لعنــت شــدۀ دنبال بری گون

نســاخته  عزیــزش  خداونــد  باشــی،  یــاورش  تــو  کــه  هــر  ســوگند!  خــدا  بــه  کنــی؟  کفایــت 

است.« ... ؟ )نهج البالغه: 253/1 ]ص193[(

ک،  کـه ابـوذر را راْنـد و بـه شایسـتگانی دیگـر ملحـق نمـود و امـام پـا خلیفـه را چـه شـد 

امیرالمؤمنیـن، را بـرای تبعیـد شـدن، از آنـان سـزاوارتر شـمرد1؛ اّمـا َحَکـم، رانـده شـدۀ رسـول 

کـه چنـان وضعـی داشـتند، بـذل و بخشـش نمـود؟ خـدا، و پسـرش را پنـاه داد و بـه آن دو 

کلیدهای مصالح عمومی  کارهای مهّم جامعه را به مروان سـپرد و  که  خلیفه را چه شـد 

کـه بـه او  گـوش نسـپرد  را بـه دسـت او داد و بـه سـخن صالـح اّمـت، موالمـان امیرالمؤمنیـن، 

کـه از دیـن  کـه تـو و مـروان از یکدیگـر رضایـت نیابیـد، مگـر بـه ایـن   گفـت: »آیـا جـز ایـن اسـت 

کـه هـر جـا خواهنـد، او را برنـد؟  بـه خـدا  و عقلـت رویگردانـت سـازد، همچـون شـتر هـودج دار 

که  سـوگند! مروان در دین و در مورد خود، صاحب اندیشـه نیسـت. به خدا سـوگند! او را بینم 

کنـد و بیـرون نیـاوَرد. از ایـن پـس دیگـر بـه نقـد و انـدرزت بازنخواهـم  تـو را ]در ورطـه ای[ وارد 

1. ماجرای آن در موضع گیری های عّمار، به خواست خدای تعالی خواهد آمد.
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گشت. تو شرافت خویش را از میان بردی و در کار خویش مغلوب وی گشتی«؟ _ به خواست 

د نهم خواهد آمد. _
ّ
خدای تعالی، همۀ این حدیث در مجل

کارهایـش را بـه مـروان سـپرد و از راه و روش شایسـته دوری  کـه زمـام  خلیفـه را چـه شـد 

گفـت: »تـو از  ی  کـه همسـرش، نائلـه دختـر فرافصـه، او را سـرزنش نمـود و بـه و گزیـد، تـا آن جـا 

مـروان فرمـان بـردی و او هـر جـا که خواهد، تو را ِکشـد!« عثمان گفت: »چه کنم؟« پاسـخ داد: 

کـه هـرگاه  کـن؛  ی  »از خـدای یگانـۀ بی انبـاز تقـوا ورز و سـّنت دو خلیفـۀ پیـش از خـود را پیـرو

ی نـزد مـردم منزلـت و شـوکت و محبوبّیتـی نـدارد و جز  از مـروان اطاعـت کنـی، تـو را بکشـد. و

کـه مـردم بـه سـبب مروان، تـو را تنهـا نهاده اند. پس علـی را فراخـوان و رابطه ات را  ایـن نیسـت 

یخ األمـم و الملوک:  ی بـا تـو خویشـاوند اسـت و امـر او مطاع اسـت.« )تار بـا او بازسـازی کـن؛ کـه و

یـخ ابن اثیـر: 69/3 ]285/2[( کاش خلیفه گوش شـنوا برای  112/5 ]362/4-363[؛ الکامـل فـی الّتار

کـه مایـۀ نجاتـش در هر دو سـرای بود! سـخن حکیمانـۀ دختـر فرافصـه داشـت 

کـه ابـوذر را بـه خویـش نزدیـک نماید و از دانش و خـوی و عبادت  خلیفـه را شایسـته بـود 

گـر هـم  گیـرد؛ اّمـا چنیـن نکـرد! و ا و امانـت و درخـور اعتمـاد بـودن و تقـوا و پارسـایی اش بهـره 

ی به دوسـتِی  گردش بودند و و چنیـن می کـرد، او را چـه سـود داشـت؛ حـال آن که امویـان گردا

ایشـان سـخت دل سـپرده بـود؟ امویـان آن رأی را اسـتوار نمی دانسـتند؛ زیـرا در سـوی مقابـل 

هواهـای  بـا  هم پایـی  و  زر  و  سـیم  اندوختـن  و  ایشـان  آزمندانـۀ  و  ناپذیـر  سـیری  انگیزه هـای 

ابوسـفیان  بودنـد.  چیـره  خلیفـه  رأی  بـر  آنـان  کـه  ایـن  بـه  توّجـه  بـا  بـود،  هوس هـا  و  نفسـانی 

یـد؛ که سـوگند بـه آن که  گـردش درآور گـوی بـه  می گفـت: »ای بنی امّیـه! حکومـت را همچـون 

بـه  ایـن  هرآینـه  و  داشـتم  آرزو  شـما  بـرای  همـواره  را  آن  مـن  خـوَرد!  سـوگند  او  بـه  ابوسـفیان 

نوبـت  و عـدی،  تیـم  قبیلـۀ  از دو  »پـس  بـه عثمـان می گفـت:  یـا  ارث رسـد.«  بـه  کودکانتـان 

]همچـون[  را  بنی امّیـه  و  درآور  گـردش  بـه  گـوی  همچـون  را  آن  پـس  رسـید.  تـو  بـه  خالفـت 

کـه ایـن کار ]= اسـالم[ چیزی جز حکمرانی نیسـت و من بهشـت و دوزخ  گـردان؛  میخ هایـش 

گذشت. د )ص278( 
ّ
را نمی شناسم.« بنگرید به آن چه در همین مجل
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کـه بـا دیـن  گـر چـه عثمـان در آن لحظـه بـه ابوسـفیان َتَشـر زد، از رأی او در بـارۀ بنی امّیـه  ا

همچـون گـوی بـازی می کردنـد، سـر برنتافـت. نمی دانـم آیـا همچنان کـه در دلـش افتاد تـا ابوذر، 

کرد _ در  آن نیکوکردار تقواپیشه، و همانندانش از شایستگان تقوامند را ادب کند _ و چنین نیز 

دلـش گذشـت کـه ابوسـفیان را بـه سـبب ایـن سـخن کفرآمیـز زشـت ادب نماید!

کردن زیردستان را عذر آورده است! ابن اثیر این همه را درنیافته و برای خلیفه، ادب 

عمادالّدین بن کثیر

ابن کثیـر دمشـقی )البدایـة و الّنهایـه: 155/7 ]175/7[( بـر شـالودۀ آن چـه پیشـینیانش بنـا 

کـرده بودنـد، بنـای خـود را افراشـته و همـۀ آن کارهای زشـت و فسـادها را حـذف نموده و خود 

ی گوید: »ابوذر بـه مال اندوزی توانگـران اعتراض  نیـز نغمه هایـی در ایـن سـاز افـزوده اسـت. و

گـردآوَرد، منـع می نمـود و واجـب  گـذران زندگـی اش مالـی  کـه بیـش از مایـۀ  می کـرد و کسـی را 

کـه افـزون بـر آن زکات داده شـود و بـر این اسـاس، سـخن خدای سـبحان متعالی  می دانسـت 

کـه زر و سـیم می اندوزنـد و آن را در راه خـدا انفـاق نمی کننـد، پـس آنـان را  کسـانی  را تأویـل می نمـود: ›و 

ک مـژده ده.‹ ]توبه/34[ بـه عذابـی دردنـا

پـس معاویـه وی را از ترویـج ایـن اندیشـه نهی می نمود؛ اّما او خـودداری نمی کرد و معاویه 

شـکایت نامه ای بـه عثمـان نوشـت. عثمـان به ابوذر نوشـت که نـزد وی در مدینـه رود. ابوذر نیز 

کار  کـه از ایـن  کارهایـش، او را نکوهیـد و از وی خواسـت  کـرد و عثمـان بـر پـاره ای از  چنیـن 

گزینـد.  کـه در ربـذه، در شـرق مدینـه، سـکنا  بازگـردد؛ اّمـا وی بازنگشـت. پـس فرمانـش داد 

کن شـود و گفـت: ›همانـا  برخـی نیـز گفته انـد کـه خـود وی از عثمـان خواسـت تـا در آن جـا سـا

 رسـول خـدا؟ص؟ مـرا فرمود:“چـون سـاختمان های مدینـه بـه کـوه سـلع رسـد، از آن بیـرون شـو.” 

کن شـود؛  و اکنون بناها به سـلع رسـیده اسـت.‹ پس عثمان به وی رخصت داد تا در ربذه سـا

و فرمانـش داد کـه گهـگاه بـه مدینـه رفـت و آمـد نمایـد تـا پـس از هجـرت خویـش، بیابان نشـین 

کن بود تا همان جا درگذشت.« کرد و در ربذه سا نشود. او نیز چنین 
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همـو )همـان: 165/7 ]185/7[( در ماجـرای وفـات ابـوذر نوشـته اسـت: »در فضیلـت وی 

کـه از مشـهورترین آن هـا روایـت اعمـش از ابویقظـان عثمـان بـن  حدیث هـای فـراوان رسـیده 

عمیر، از ابو َحْرب بن ابی األسـود، از عبداهلل بن عمرو اسـت که رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›آسـمان 

سـایه نیفکْنـد و زمیـن در خـود جـای نـداد راسـت گفتارتر از ابـوذر را.‹ اّمـا ایـن حدیـث ضعیـف 

اسـت. آن گاه، چـون رسـول خـدا؟ص؟ و ابوبکـر وفـات نمودنـد، وی بـه شـام رفـت و در آن جا بود 

که میان وی و معاویه برخوردی رخ داد. پس عثمان او را به مدینه فراخواْند و سپس  گاه  تا آن 

کن گشـت و همان جا بود تا در ذی الحّجۀ همین سـال درگذشـت. جز همسـر  وی در ربذه سـا

و فرزندانـش کسـی نـزد وی نبـود و در حالـی کـه ایشـان امـکان دفن وی را نداشـتند، عبداهلل بن 

گروهـی از یارانـش از عـراق فرارسـید. آنـان پیـش از مـرگ بـر بالیـن ابـوذر حضـور  مسـعود همـراه 

یافتنـد و او سـفارش نمـود کـه پـس از مرگـش بـا وی چـه کننـد. برخـی نیـز گفته انـد کـه آنان پس 

از وفـات ابـوذر فرارسـیدند و غسـل و دفنـش را بـر عهده گرفتند. او پیش تر بـه خانواده اش فرمان 

کـه یکـی از گوسـفندانش را بـرای ایشـان بپزنـد تـا پـس از مرگـش از آن بخورنـد. آن گاه،  داده بـود 

عثمـان بـن  َعّفـان خانـوادۀ وی را نـزد خـود فراخوانـد و آنـان را بـه خانـدان خویش پیوسـت.«

آن  جـای  چندیـن  و  داشـت؛  جـای  ابن کثیـر  قوطـی  در  کـه  بـود  بافته هایـی  همـۀ  ایـن 

اسـت: تأّمـل  درخـور 

که به مال اندوزی توانگران ایراد می گرفت ... . ی ابوذر را مّتهم نموده  1. و

که به دروغ و بطالن، از دیرباز به این صحابی بزرگ نسـبت داده اند  این سـخنی اسـت 

و در ایـن روزگاران نیـز بـه صـورت زشـت دیگـری جلوه نموده و او را سوسیالیسـت خوانده اند. 

گسـترده در این زمینه خواهد آمد. به خواسـت خدای تعالی، سـخن 

گزیـده و آن گاه،  کـه ابـوذر بـه اختیـار خـود، در شـام منـزل  ی چنیـن انگاشـته اسـت  2. و

کن  کـه عثمـان او را فرمـان داد تـا در ربـذه سـا یـده  کـه اشـاره ورز کن ربـذه گشـته؛ پـس از آن  سـا

گونـه ای  ی را بـه ربـذه تبعیـد نمودنـد و از شـهر رسـول خـدا بـه  کـه و گـردد. و اّمـا پیش تـر گفتیـم 
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بـس زشـت و ناهنجـار اخـراج گشـت و در آن جـا، رخدادهایـی میـان علـی؟ع؟ و مـروان و نیـز 

کـه خـود، ابـوذر  میـان علـی؟ع؟ و عثمـان، و عثمـان و عّمـار گذشـت و عثمـان اعتـراف نمـود 

ی بیـان نمـود. چندیـن تـن هـم  را تبعیـد نمـوده و علـی امیرالمؤمنیـن نیـز ایـن را آشـکارا بـرای و

کـرد.  بیابان نشـین  از هجـرت،  را پـس  او  کـه عثمـان  ابـوذِر راسـتگو شـنیدند  از خـوِد  را  ایـن 

ی خبـر داد بـه زودی از  کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـه و مقتضـای نشـانه های نبـّوت نیـز همیـن بـود 

کـه از آن جـا نیـز  گفتیـم  مدینـه اخـراج، و از مّکـه و شـام رانـده خواهـد شـد. و اّمـا در بـارۀ شـام 

ی نبود. گشت و بیرون آمدنش به خواست خود و اخراج 

که به اّم ذر ]= همسر  کوه سلع« دروغی است  3. و اّما حدیث »رسیدن ساختمان ها به 

کـم )344/3 ]387/3[( چنین روایتی  ابـوذر[ نسـبت داده انـد. در المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا

ـد )ص293( گذشـت، َبـالُذری از آن یـاد کرده و همین را سـبب 
ّ
کـه در همیـن مجل آمـده و چنـان 

خـارج شـدن ابـوذر بـه شـام، بـا رخصـت عثمـان دانسـته و نـه سـبب بیـرون شـدنش بـه ربـذه؛ 
کـه در حدیـث طبـری نیز چنین اسـت.1 چنـان 

گرفتــه و بیشــینۀ  یــخ األمــم و الملــوک  تار وانگهــی ابن کثیــر ایــن حدیــث را از طبــری در 

مطالــب او نیــز چکیــدۀ ســخنان طبــری، بــا تصّرفاتــی بــه حســب خوشــایند خویــش اســت؛ و 

گزارش هــای  یــان ســندهای  گذشــت، راو ــد )ص84 و 140 و 141 و 327( 
ّ
کــه در همیــن مجل چنــان 

مــم و الملــوک طبــری در ایــن ماجــرا، یــا دروغگــوی حدیث ســاز هســتند یــا ناشــناِس 
ُ
یــخ األ تار

کــه از ایــن قرارنــد: ســرّی، شــعیب، ســیف،  کفــر؛  ناشــناخته و یــا افــراد ضعیــف مّتهــم بــه 

کــه یکــی از اینــان در ســندش باشــد، درخــور اعتمــاد نیســت؛  عطّیــه، یزیــد فقعســی. حدیثــی 

ــول  ــد رس ــت دارن ــه دالل ک ــتیزد  ــح بس ــای صحی ــا آن روایت ه ــد ب ــار، نمی توان ــرض اعتب ــه ف و ب

گشــت.  کــه از مّکــه و مدینــه و شــام، اخــراج و رانــده خواهــد  خــدا؟ص؟ بــه ابــوذر خبــر داد 

گفـت: »بـه خـدا  اّم ذر  کـه  کـم )344/3( از عبـداهلل بـن صامـت روایـت شـده  1. در المسـتدرک علـی الّصحیحیـن حا
سـوگند! عثمـان ابـوذر را تبعیـد نکـرد؛ بلکـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده بود: ›چون سـاختمان ها به کوه سـلع رسـد، از مدینه 

کـوه سـلع رسـید، ابـوذر بـه شـام رفـت.«)م.( بیـرون شـو!‹ و چـون سـاختمان ها بـه 
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گذشــت. پشــتوانۀ ایــن روایت هــا، ســخنان  ــد )ص319-316( 
ّ
بنگریــد بــه آن چــه در همیــن مجل

کــه خلیفــه او را تبعیــد نمــود. بدین هــا بیفزاییــد  خــود ابــوذر و عثمــان و جــز آن دو اســت 

کــه خواســته اند بــرای عثمــان درانجــام  عذرهــای خنــِک رســیده از برجســتگان اهــل ســّنت را 

گنــاه زشــت توجیهــی بیاورنــد. ایــن 

4. و اّمـا آن چـه از فرمـان عثمـان بـه ابـوذر یاد کرده که گهگاه بـه مدینه رفت و آمد نماید 

کوه سـلع  که حکایت  تا به بیابان نشـینی بازنگردد، بخشـی از همان روایت سـاختگی اسـت 

ـد )ص294( بـا سـند صحیـح از َبـالُذری گذشـت 
ّ
نیـز از آن روایـت اسـت. پیش تـر در همیـن مجل

کـه ابـوذر گفتـه اسـت: »عثمـان مرا پس از هجرت، به بیابان نشـینی بازگرداْنـد.« وانگهی هیچ 

کـه درگذشـت، بـه مدینـه  کـه ابـوذر در اّیـام تبعیـدش از سـال 30 تـا سـال 32  کـس یـاد نکـرده 

کرده باشد. سرزده باشد تا فرمان عثمان را برای رفت و آمد به مدینه اطاعت 

کـه از مشـهورترین آن هـا  کـه در فضیلـت ابـوذر حدیث هـای فـراوان رسـیده  گفتـه  5. وی 

چنیـن اسـت ... .

یخ افراد محبوب  عـادت ایـن مـرد در بیان فضیلت ها چنین اسـت که هـرگاه خواهد تار

کـه پیشـگاماِن ]دنیاپرسـتی و[ سـیری ناپذیری  خویـش، از امویـان یـا پیوسـتگان بـه ایشـان را 

چهـرۀ  در  را  سـاختگی  بـی ارزش  روایت هـای  و  آوَرد  بسـیار  سـخنان  کنـد،  بیـان  هسـتند، 

یـا پی نوشـتی  کنـد  یـاد  از سـندهای آن هـا  کـه  بـی آن  حدیث هـای صحیـح عرضـه نمایـد، 

کـه  هرچنـد  نمی شـود،  خسـته  مطالـب  ایـن  نگاشـتن  از  او  بیـاوَرد.  آن هـا  مضمـون  در بـارۀ 

کاغـذ را سـیاه نمایـد! اّمـا چـون نوبـت بـه بیـان فضیلـت یکـی از اهـل بیـت یـا  چندیـن بسـته 

شـیعیان و خـواّص و نزدیـکان ایشـان، از بـزرگان و شایسـتگان اّمـت همچـون ابـوذر، رسـد، 

ُکنـدی می افتد؛ گویا بـر زبانش بند  زمیـن بـا همـۀ فراخـی اش بـر او تنـگ می شـود و بـه درنگ و 

گشـته و چنـان  از شـنیدن آن سـخن، سـنگین  گوش هایـش  یـا  گـره زده انـد  بـر لب هایـش  و 

کنـد، آن را  کـه چیـزی از آن هـا را بیـان  گـردد  گـر هـم ناچـار  ی نرسـیده اسـت! ا مطلبـی بـه و
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کـه در همیـن جـا می بینیـد آن چـه را از مشـهورترین  کم بهـا[ یـاد می نمایـد؛ چنـان  کوچـک ]و 

تنهـا  ایـن سـند  کـه می دانـد طریـق  ابـوذر اسـت، ضعیـف شـمرده، حـال آن  فضیلت هـای 

کم آورده اند؛  کرده و ابن سـعد و ِترِمذی و ابن ماجه و حا ی از ابن عمرو یاد  که و همان نیسـت 

 بلکـه ایـن حدیـث از طریـق علـی امیرالمؤمنیـن و خـود ابـوذر و ابوالـدرداء و جابـر بـن عبـداهلل 

و عبـداهلل بـن عمـر و ابوهریـره نیـز رسـیده و ِترِمـذی )الّسـنن: 221/2 ]628/5[( چندیـن طریـق آن 

را صحیح شمرده است.

نیـز سـند احمـد )المسـند: 197/5 ]255/6[( از طریـق ابوالـدرداء صحیـح اسـت و همـۀ 

که در المسـتدرک علی الّصحیحین )342/3 ]385/3[( آمده، سـند  یانش ثقه هسـتند. چنان  راو

گونـه  ی و پذیـرش ذهبـی، صحیـح اسـت. همیـن  گفتـۀ خـود و کـم از طریـق ابـوذر نیـز بـه  حا

کـم از طریـق علـی؟ع؟ و ابـوذر روایـت نمـوده و در المسـتدرک علـی الّصحیحیـن  اسـت آن چـه حا

کـرده، بـر پایـۀ  )480/4 ]527/4[( آمـده اسـت. و اّمـا آن چـه ابن کثیـر از طریـق ابن عمـرو روایـت 

ی )فیـض القدیـر فـی شـرح الجامـع الّصغیـر ]423/5[( از ذهبـی، سـندش نیکـو اسـت.  نقـل ُمٰنـاو

شـده اند  شـمرده  ثقـه  احمـد  سـند  یـان  »راو اسـت:  گفتـه   )]330/9[ الّزوائـد  )مجمـع   َهیَثمـی 

و در بـارۀ برخـی از آن هـا اختـالف اسـت.« سـیوطی )الجامـع الّصغیـر ]485/2[( نیـز آن را حسـن 

که ابن کثیر اّدعا نموده است؟ کجا است آن ضعفی  دانسته است. پس 

یـم کـه همـه را از طبـری  کنـون بـر آن نیسـتیم کـه بـه دیگـر سـخنان اندیشه نشـدۀ وی پرداز ا

کـه بـه درسـتی سـخنان او را آورده باشـد. شـاید وی می خواسـته تعارض هـای  گرفتـه، بـی آن 

ـد 
ّ
گـزارش طبـری را برطـرف سـازد؛ اّمـا عیبـی بـه عیب هـای آن افـزوده؛ و چنـان کـه در همیـن مجل

گـزارش در شـمار افسـانه ها اسـت. گذشـت، آن  )ص327( 

کتاب هــای حدیــث  کــه  کنــد، درمی یابــد  کتاب هــای محّدثــان نیــک نظــر  کــه در  کســی 

کردیــم، در امــان نمانــده اســت. پــس  کــه بــه پــاره ای از آن هــا اشــاره  نیــز از ایــن جنایت هــا 

روایت هــای  از  پــاره ای  و  آورده انــد  را  حــذف  درخــور  روایت هــای  از  برخــی  کــه  می بینیــد 
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گاهــی[ شــما  کرده انــد. شــناختن ایــن مــوارد را بــر عهــدۀ تــوان ]و آ شایســتۀ ذکــر را حــذف 

یــم. می گذار گرامــی  خواننــدگان 
»]خــدای فرمایــد:[ هــر آینــه از ایــن غافــل بــودی. پــس مــا پوشــش را از ]دیــده [ تــو برداشــتیم. از 

ایــن رو امــروز چشــمت تیزبیــن اســت.« ]ق/22[

دیدگاه ابوذر در بارۀ اموال

در  می کردنـد،  ی  پیـرو سـّنت  و  قـرآن  از  کـه  همگنانـش  دیگـر  همچـون  ابـوذر  مـا  سـرور 

جسـت و جـوی مصلحـت و پیـروزی اّمتـش بـه میـدان آمـد و می خواسـت اّمـت بـه انـدازۀ 

کـه بخـل نکوهیـده را از مـردم دور  پـس نماَنـد. پـس می خواسـت  ذّره ای از قـرآن و سـّنت باز

حقـوق  از  و  باشـند  داشـته  توانگـران  موهبت هـای  از  ناچیـز  بهـره ای  اّمـت  ضعیفـان  و  کنـد 

مخالفـت  پیـکان[  ]نـوک  نگردنـد.  کام  نـا فرمـوده،  واجـب  برایشـان  خداونـد  کـه  خویـش 

که  کنندگان اموال فقیران و ویژه خواهانی ]نشـانه رفته[ بود  ی به سـوی غصب  سرسـختانۀ و

خروارهـا زر و سـیم در خانه هـای خـود چیـده بودنـد و شـمش های طالشـان بـا تیشـه شکسـته 

و تقسـیم می گشـت، بـی آن کـه حقـوق واجـِب خمـس و زکات را از آن بیرون کرده باشـند و به 

گرسـنگی، مایۀ سیرابی شـان تشـنگی، و آسـایۀ آنان  که غذاشـان  داد سـوخته جگرانی رسـند 

گـواری بـود؛ حـال آن که نزد اینان مال های انباشـته شـده ای بود که احسـان جویان  تلخـی و نا

از آن بهـره نداشـتند و جامعـه از سـود آن بهـره نمی گرفـت و هیـچ چیـزی از آن در مصالـح 

عمومـی صـرف نمی شـد. خـدای سـبحان خواسـته تـا زر و سـیم در دسـت مـردم دسـت بـه 

کار افتـد و عاّمـۀ مـردم از آن بهره منـد  دسـت شـود و در حرفه هـا و پیشـه ها و صنعت هـا بـه 

گیرند؛ سـرزمین ها آباد و زمین های موات  شـوند؛ صاحبانشـان سـود برند؛ ضعیفان دسـتمزد 

یـج و انتشـار یابـد؛ جامعـۀ علمـی از  گـردد؛ ره نشـان های دیـن و معرفت هـای الهـی ترو احیـا 

االهـی  حقـوق  بـه  بیچـارگان  گیـرد؛  بهـره  نشـرّیات  و  کتاب هـا  و  دانشـکده ها  و  دانشـگاه ها 

کـه از ایـن امـوال بـرون آیـد و پرداخـت شـود، دسـت یابنـد؛ سـپاهیان بـه سـاز و بـرگ   خویـش 
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گردند؛ و مرزهای اسـالم به نیروها و امکانات و اسـتحکامات  و مسـتمری و مرکب ها آراسـته 

متناسـب بـا وضعّیـت مجّهـز شـوند تـا اّمـت بـا فراهـم آمدن ایـن امکانـات، از رهگذر کوشـش 

در پی مایه های کامیابی خویش به خوشـبختی رسـد. از همین رو اسـت که خدای سـبحان 

کن و ثابت نمانند و بزرگ ترین و بیش ترین  ساختن ظرف ها از زر و سیم را حرام فرموده تا سا

کـه یـاد کردیـم، بدان هـا نظر می شـود،  کـه از آن دو انتظـار مـی رود و در همیـن راه هـا  سـودهایی 

از دست نرود.

یـه، بود  کـه یـاد نمودیـم، همچون معاو مخالفـت سـرور مـا ابـوذر در برابـر ایـن گونـه کسـان 

کـه هـر روز بـر آسـتانۀ سـرایش بانـگ برمی آوْرد و این سـخن خدای تعالی را تـالوت می نمود: »و 

ک مـژده  کـه زر و سـیم می اندوزنـد و آن را در راه خـدا انفـاق نمی کننـد، پـس آنـان را بـه عذابـی دردنـا کسـانی 

گـرد می آمـد، می دیـد و می گفـت:  کـه بـرای او می آوردنـد و نـزدش  ده.« ]توبـه/34[ و امواِلـی را 

»قطار شتران آمد و آتش آورد!«

خمـس  ی،  و بـه  عثمـان  بخشـش های  و  بـذل  از  یکـی  کـه  مـروان  چـون  کسـانی  نیـز  و 

غنیمت های افریقا برابر با 500000 دینار بود. 

کـه شـمش های طـالی بـر جـای نهـاده اش را بـا  و نیـز همچـون عبدالّرحمـان بـن عـوف 

که  که دسـت های مردان پینه بسـت؛ و چهار همسـر باقی نهاد  تیشـه می شکسـتند، چندان 

بـه هـر یـک 80000 سـّکه رسـید و ثروتـش تنهـا از همیـن طـالی انباشـته شـده، بـه انـدازه ای بـود 

گذشـت. ـد )ص284( 
ّ
کـه در همیـن مجل

ک آبـادش، آن قدر زر  یـد بـن ثابـت کـه جـز مال های انباشـته شـده و امـال و نیـز همچـون ز

که برای تقسـیمش آن را با تیشـه شکسـتند. و سـیم باقی نهاد 

گاو از طـال  و نقـره بـر جـای  کـه پـس از خویـش 100 پوسـت  کسـانی ماننـد  َطلحـه  و هـم 

کـه عثمان  کـه هـر پوسـت گاو، در بـر دارنـدۀ سـه خـروار از طـال و نقـره بـود؛ و همین اسـت  نهـاد 

کـه بـه او چندیـن و  گفـت: »واِی مـن از دسـِت پسـر زِن َحْضَرمـی _ یعنـی:  َطلحـه _  در بـارۀ آن 

چنـدان خـروار طـال دادم؛ اّمـا او خـون مـرا می خواهـد و مـردم را بر جـان من برمی انگیزد!« )شـرح 
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نهـج البالغـه تألیـف ابن ابی الحدیـد: 404/2 ]35/9[( یـا  َطلحـه ای که 100 بار شـتر طال بر جای نهاد؛ 

کـه از ابن جـوزی گذشـت. چنـان 

یدند. که بر جامعۀ دینی بخل می ورز کسان  و یا دیگر همانندان این 

بـرای خلیفـۀ زمـان مـی آورد  از زر و سـیم  بـزرگ  ابوموسـی پیمانـه ای  کـه   ابـوذر می بینـد 

که از مخالفت با سـّنت شـریف پروا  و او آن را میان زنان و دخترانش تقسـیم می کند، بی آن 

کـه در روز یـورش بـه  ی هـم انباشـته شـده؛ همـان  کـه چـه زر و سـیمی رو ورزد. ابـوذر می دانـد 

خانـۀ عثمـان، به غـارت رفت.
ــیم  ــته از زر و س ــتی انباش ــای پوس ــا و همیان ه ــران و ماله ــان و پس ــتنی ها از زن ــتی خواس  »دوس

و اســبان نشــاندار و دیگــر چهارپایــان و کشــتزارها در نظــر مــردم آراســته شــده. اینهــا کاالی ناچیز 

زندگانــی ایــن جهــان اســت و ســرانجاِم نیــک نزد خداســت.« ]آل عمــران/14[

گاه بود و با  یـد در بـارۀ ایـن مـرد دین که از همۀ ایـن گنج ها از نزدیـک آ پـس چـه گمـان دار

کـرده بـود و نیـز آن چـه خـود از  یافـت  کـه از رسـول خـدا پیشـگویانه در گسـتردۀ خویـش  دانـش 

کـه بیشـینۀ ایـن مال هـای انباشـته شـده بـه زودی بـرای  روحّیـات ایـن قـوم می بینـد، می دانـد 

ک و شـورش گران بـر وی و بیرون  فراخـوان بـه باطـل و آراسـتن سـپاهیان شـکنندۀ پیمـان امـام پا

بـرای  نیـز  و  از میـان خانـۀ رسـول خـدا؟ص؟  و  پـرده گاه خویـش  از  ِکشـندگان همسـر مصطفـی 

اهـل  مـردان  بـه  دشـنام دهی  و  بنی امّیـه  فضیلـت  در  حدیـث  سـازندگان  پـاداش  پرداخـت 

بیـت؟مهع؟ و تحریـف کننـدگان کالم خـدا از جایـگاه واقعـی اش و هم بـرای پاداش دهی به لعن 

ک،  ک نهـاد از دوسـتان عتـرت پـا ُکشـندگان شایسـتگان پا کننـدگان موالمـان امیرالمؤمنیـن و 

هزینه خواهد شـد و بسـیاری از آن هم برای باده نوشـی و بدکاری صرف خواهد گشـت و دیگر 

گونه؟ گمراهی[ از این  راه های شّر ]و 

کـه هنـوز بانـگ پیامبـر آورنـدۀ دیـن گرامـی در گوش او  یـد در بـارۀ ایـن مـرد  چـه گمـان دار

اسـت: »چـون فرزنـدان ابوالعـاص بـه 30 مرد رسـند، مال خدا را دسـت به دسـت؛ و بندگانش 
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را َبـرده؛ و دینـش را مایـۀ خیانـت و فریـب سـازند.« و او پیـش چشـم خود فرزنـدان ابوالعاص را 

کـودکان، بـازی می کننـد  کـه بـه 30 تـن رسـیده و بـا حکومـت، همچـون توپ بـازی   می بینـد 

و مال خدا را دست به دست ... می سازند؟

نمی بینـد  گویـا  فروبنـدد،  چشـم  این هـا  همـۀ  از  می توانـد  او  کـه  می کنیـد  تصـّور   آیـا 

و نمی شـنود و درنمی یابـد؟ یـا بایـد جهـان را از بانـگ خود گیج کنـد و نگاه ها را به جنبه های 

حکمت و وجوه فسـاد در میان اّمت جلب کند، شـاید چیزی از این شـّر را بزداید و بر آسـیب 

کـه پایه هـای ایـن دین راسـت مسـتقیم، فراخوان به سـوی  کـه پیـش می آیـد، راه بربنـدد؛  و شـّر 

حـق و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت؟ »و بایـد از شـما گروهی باشـند که به نیکـی بخوانند و به 

کارهای زشـت و ناپسـند بازدارند، و آنانند رسـتگاران.« ]آل عمران/104[ معروف فرمان دهند و از 

کـس بیـم نداشـت، بـه ایـن وظیفـۀ مهـّم دینـی  کـه در راه خـدا از سـرزنش هیـچ  ابـوذر 

کـه زر و سـیم می اندوزنـد  کسـانی  گفتـار خـدای تعالـی نبـود: »و  برخاسـت. سـخن او چیـزی جـز 

ک مـژده ده.« ]توبـه/34[ و در تأویـل  و آن را در راه خـدا انفـاق نمی کننـد، پـس آنـان را بـه عذابـی دردنـا

کـه یـاد  ی همینـان بودنـد  ایـن آیـه، از ظاهـر آن بیـرون نرفـت و دور نشـد؛ زیـرا کسـاِن مقصـود و

کـه حّقـش نبود، ذخیـره کردند  کـه بـه گونـۀ حـرام مـال انباشـتند و آن را چنـان  کردیـم؛ کسـانی 

و از امـواِل بـه تـاراج بـرده و اندوختـه شـده، حـّق واجـب را ادا ننمودنـد.

ی بـا دیگـر مـردم توانگـر از دوسـتان و هم روزگارانـش بـه مخالفت  کـه و ی بـود  از همیـن رو

ی،  کـه جـز حقـوق واجـب بـر و کسـانی چـون قیـس بـن َسـْعد بـن ُعبـادۀ انصـاری  برنخاسـت؛ 

کتـاب )85/2-88( دیدیـد. و نیـز  هـزاران هـزار می بخشـید و بخشـی از توانگـری اش را در همیـن 

کـه بیـش از مـا  کـه می گفـت: »خاندانـی از انصـار را نمی شناسـم  همچـون ابوسـعید ُخـْدری 

دارای مـال و منـال باشـد.« )صفـة الّصفـوه تألیف ابن جـوزی:300/1 ]715/1[( و همچون عبداهلل بن 

کر  کـه آوازۀ ثـروت و بخشـش هایش در همـۀ فضاهـا و جای هـا پیچیده و ابن عسـا جعفـر طّیـار 

یخ مدینة دمشق: 325/7-344 ]248/27- 298[(1 و جز او تفصیل آن را آورده اند. )تار

1. و نیز بنگرید به: المنتظم: 214/6. )غ.(
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و همچون عبداهلل بن مسعود که 90000 سّکه بر جای نهاد، چنان که در صفة الّصفوه آمده 

است و همچون حکیم بن حزام که دار الّندوه به دست او بود و آن را به 100000 درهم به معاویه 

فروخت. عبداهلل بن زبیر به وی گفت: »جایگاه کرامت و افتخار قریش را فروختی؟« حکیم 

گفت: »ای برادرزاده! همۀ کرامت ها و افتخارات ]بعد از اسالم[ از میان رفته، جز تقوا. من در 

برابر آن، خانه ای در بهشت خریدم. تو را گواه می گیرم که آن را در راه خدا قرار دادم.« حکیم 

یمانی  ُبرد  از  پاالن هایی  آن ها  بر  و  کرد  قربانی  که  100 شتر همراه داشت  رفت،  به حج  چون 

 افکْند. نیز 100 َبردۀ نوجوان در روز عرفه بر پای ایستادند که در گردن هاشان آویزهای نقره بود 

و بر آن ها چنین حک کرده بودند: »آزاد شدگان از جانب حکیم در راه خداوند؟زع؟ .« پس آنان 

را آزاد نمود و 1000 گوسفند قربانی کرد. )صفة الّصفوه تألیف ابن جوزی: 304/1 ]725/1[(

ابـوذر  کـه  نشـنیده  دنیـا  گـوش  اّمـا  بودنـد؛  نیـز  اینـان  توانگـران هماننـد  از  کسـانی دیگـر 

سـرزنش گرانه بـا هیـچ یـک از ایـن توانگـران برخـورد کنـد؛ زیرا می دانسـت که آنان ایـن اموال را 

کـه از ایـن مال هـا بـر عهـده دارنـد _ و حّتـی  از راه هـای مشـروع بـه دسـت آورده انـد و حقوقـی را 

بیـش از آن را _ پرداختـه و حـّق جوانمـردی را بـه تمـام و کمـال رعایـت نموده انـد. و او نیـز بـرای 

مـردم چیـزی جـز ایـن نمی خواسـت.

ـــن از  ـــر ای گ ـــه! ا ی ـــد: »ای معاو ـــد و می گوی ـــق می بین ـــه را در دمش ی ـــبز معاو کاخ س ـــوذر  ـــرا اب چ

گـــر از مـــال خـــود تـــو اســـت، اســـراف باشـــد!« پـــس  مـــال خداونـــد اســـت، خیانـــت باشـــد؛ و ا

کـــه  کارهایـــی نوپدیـــد رخ داده  یـــد. ابـــوذر می گفـــت: »بـــه خـــدا ســـوگند!  یـــه ســـکوت ورز معاو

کتـــاب خـــدا و ســـّنت پیامبـــرش  مـــن آن هـــا را نمی شناســـم. بـــه خـــدا ســـوگند! این هـــا در 

کـــه حـــق خامـــوش می شـــود و باطـــل زنـــده  نیســـت. بـــه خـــدا ســـوگند! هرآینـــه می بینـــم 

می گـــردد و راســـتگو تکذیـــب می شـــود و ویژه خواری هایـــی بـــدون رعایـــت تقـــوا رخ می دهـــد 

ــۀ  ــه اش را در منطقـ ــه مقـــداد خانـ کـ ــو می بینـــد  ــا همـ ــود.«1 اّمـ ــرده می شـ ــراد صالـــح بـ ــّق افـ و حـ

د )ص304( گذشت.
ّ
1. بنگرید به آن چه در همین مجل
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هـــب 
ّ

کـــه در ُمـــروج الذ گـــچ کاری می کنـــد _ چنـــان  جـــرف در مدینـــه می ســـازد و درون و بیرونـــش را 

کار نهـــی می کنـــد و نـــه  ـــه وی را از ایـــن  ـــر آن ایـــراد می گیـــرد و ن ـــه ب ـــا ن )434/1 ]351/2[( آمـــده _ اّم

کـــه او میـــان ایـــن دو مـــال  لـــب از لـــب می گشـــاید. ایـــن نیســـت مگـــر بـــه ســـبب تفـــاوت روشـــنی 

و این دو بنا و صاحبانشان می دید.

گـذران زندگـی اسـت، سـخنی اسـت  کـه بیـش از  و اّمـا واجـب بـودن انفـاق همـۀ مالـی 

کـرده   کـه بـه دروغ و افتـرا سـاخته و بـه سـرورمان ابـوذر نسـبت داده انـد. او نـه چنیـن اّدعایـی 

ی چنیـن کنـد، حـال آن که وجـوب زکات را از  و نـه کسـی را بـه آن فراخوانـده اسـت. چگونـه و

گرفتـه؛ و مگـر می شـود که زکات واجـب گردد، مگر پس از توانگـری و فراوانِی  شـریعت حـق فرا

کـه  مـال افـزون بـر هزینه هـای زندگـی؟ خـدای سـبحان فرمایـد: »از مالهـای آنـان صدقـه ای بگیـر 

کـه کلمۀ »صدقه«  کشـان سـازی و آنـان را برکـت و فزونـی می بخشـی .« ]توبه/103[ همین  بـدان وسـیله پا

کـه پـاره ای از مـال، و نـه همـۀ  بـه شـکل نکـره و واژۀ »ِمـن« بـرای تبعیـض آمـده، نشـان می دهـد 

پایـان و  کـه در زر و سـیم و چهار گرفتـه می شـود. وانگهـی نصاب هـای زکات  آن، بـه زکات 

بـرای صاحبانشـان مبـاح  امـوال  باقیمانـدۀ آن  کـه  گشـته، همگـی تصریـح دارد  یـاد  ه هـا 
ّ
غل

کـه بخـاری و مسـلم و دیگـر صاحبـان  اسـت. خـود ابـوذر در آداب زکات حدیث هایـی دارد 

کتاب هـای صحیـح و احمـد و بیهقـی و جـز ایشـان آورده انـد.

کـردن زکات واجـب بـود، چـه معنا داشـت که  گـر انفـاق نمـودن مـال پـس از بیـرون  پـس ا

کـه بـر هیـچ  گـردد و زکات طبـق آن خـارج شـود؟ ایـن مطلبـی اسـت روشـن  نصـاب تعییـن 

ط 
ّ
گاه و مسـل مسـلمانی پوشـیده نمی ماَنـد، چـه رسـد به کسـی چـون ابوذر که ظـرف دانش و آ

گـر پـس از پرداخـت زکات باز هم وظیفـه ای واجب بـر عهدۀ فرد  بـر سـّنت شـریف اسـت! نیـز ا

کـه خـدای تعالـی مؤمنـان را بـه آن وصـف نموده اسـت:  باشـد، رسـتگاری چـه معنـا می دهـد 

که از بیهوده رویگردانند،  که در نمازشـان ترسـان و فروتن اند، و آنان  که مؤمنان رسـتگارند، آنان  »براسـتی 

که زکات ]مال خویش [ را دهنده اند.« ]مؤمنون/1-4[؟ و آنان 
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گـر انفـاق همـۀ مـال انسـان افـزون بـر هزینه هایـش واجـب باشـد،  کـه ا کاش درمی یافتـم 

پـس بـا چـه چیـز بـه حرفه یا پیشـه اش پـردازد؛ حـال آن که چیزی افـزون بر هزینه هایـش ندارد! 

کـه طبـق آن اّدعـا،  کنـد و یـا بـا چیزهایـی  آیـا بـا آن چـه بـرای روزِی خـود ذخیـره نمـوده چنیـن 

کـه در راه خـدا بدهـد و دسـت خالـی برگشـته اسـت؟ زکات را از چـه چیـز بیـرون  مجبـور بـوده 

کـه هنـگام تنگدسـتی اش  سـازد تـا نیـاز ناتوانـان را بـا آن پاسـخ دهـد و خـودش نیـز در آینـده 

کـه ابـوذر چشم پوشـی از همۀ این هـا را واجب  فرامی رسـد، از چـه بخـورد؟ آیـا احتمـال مـی رود 

کرده اند؛  که دسـت نیاز دراز  می شـمرده و می خواسـته تا دنیا لبریز از احسـان خواهانی باشـد 

کـه  گدایـی، سـائلی جـز خـود را نیابـد و هیـچ احسـان جویی پناهـی را نیابـد  کـه هیـچ  چنـان 

گـر یـک سـال یـا کمتـر وضـع به همین  اندوهـش را بگشـاید و تنگدسـتی اش را برطـرف سـازد، ا

کـه بـه ابـوذر نسـبت داده انـد، باقـی بماَند؟ منـوال 

کامـل  بـه خـدا سـوگند! ابـوذر ایـن پسـتی را بـرای جامعـۀ دینـی نمی خواهـد و جـز خیـِر 

را بـرای آنـان دوسـت نمـی دارد. هیـچ اصالح گـر یـا صالحـی ایـن را نمی خواهـد، چـه رسـد بـه 

کـه در شـمار صحابـۀ دانشـور و اصالح گـر و صالـح بـوده اسـت. ابـوذر 

کـــه موالمـــان امیرالمؤمنیـــن فرمـــود،1 ابـــوذر بـــرای خـــدا و مســـلمانان خشـــم  آری؛ چنـــان 

ل هـــای ســـیری ناپذیـــری و 
ّ

کـــه دیـــد غنائـــم و امـــوال عمومـــی ایشـــان را دال گاه  گرفـــت، آن 

آزمنـــدی نـــزد خـــود انباشـــته می ســـازند و از آنـــان بازمی دارنـــد و تنهـــا خـــود از آن بهره منـــد 

می شـــوند:

که اموال حّق ایشان میان دیگران تقسیم می گردد و دست خودشان از اموالشان خالی است. بیند 

ی رسـید، پیـش  کشـمکش، بـه و پـس هرچـه ]از رنـج و محنـت[ در پـی ایـن درگیـری و 

ی در میـان نهـاده بـود: »تـو مـردی  کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـا و چشـم خـدا و در راه او بـود؛ چنـان 

فرمـود:  راه خـدا؟«  »در  پرسـید:  او  دیـد.«  مـن مصیبتـی خواهـی  از  پـس  کـه  صالـح هسـتی 

د )ص300( گذشت.
ّ
1. بنگرید به آن چه در همین مجل
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ـد 
ّ
گفـت: »خوشـا بـه مقـّدرات الهـی!« بنگریـد بـه آن چـه در همیـن مجل »در راه خـدا.« و ابـوذر 

گذشـت. )ص316( 

یـه در بـارۀ سـخن خـدای تعالـی درگرفـت: »و  کـه میـان ابـوذر و معاو وانگهـی اختالفـی 

ک مـژده  کـه زر و سـیم می اندوزنـد و آن را در راه خـدا انفـاق نمی کننـد، پـس آنـان را بـه عذابـی دردنـا کسـانی 

کتـاب دانسـت و ابـوذر آن را شـامل  یـه آن را ویـژۀ اهـل  کـه معاو ده.« ]توبـه/34[ از ایـن قـرار بـود 

ـد 
ّ
ی در همیـن مجل کـه بخـاری روایـت نمـوده و بـا عبـارت و ایشـان و مسـلمانان شـمرد؛ چنـان 

)ص295( گذشـت. ایـن روایـت تنهـا دسـت مایۀ گروهـی از تهمت زننـدگان به ابوذر اسـت. اّما 

کـه میـان آن دو در مقـدار مـال واجـب بـرای انفـاق،  همیـن اختـالف، آشـکارا نشـان می دهـد 

یه اهـل کتاب را  تفـاوت نظـر نبـوده؛ بلکـه اختـالف در بـارۀ مخاطـب این آیه بوده اسـت. معاو

گرامـی، آن را  گرفتـن از سرچشـمۀ وحـی و لحـن ایـن آیـۀ  مخاطـب می دانسـت و ابـوذر بـا بهـره 

شـامل همـۀ تکلیـف یافتـگان می شـمرد. پـس یـا بایـد آن سـخن بی قاعـده و دور از شـریعت 

]کـه بـه ابـوذر نسـبت داده انـد[ بـه هـر دو نسـبت یابـد و یـا باید هر دو از آن بریء شـمرده شـوند؛ 

یدن است. کین توزی و دشمنی ورز پس تنها نسبت دادنش به ابوذر، از زاده های 

کوته نظـران در  گرچـه  در هـر حـال، مقصـوْد انفـاق پـاره ای از مـال اسـت و نـه همـۀ آن؛ 

کنـار دیگـر آیـاِت هم مضمونـش سـخنی  نـگاه نخسـت بـه ِقسـم اخیـر می گراینـد. ایـن آیـه در 

خـدا  راه  در  را  خویـش  مالهـای  کـه  آنـان  »مَثـل  تعالـی:  خـدای  سـخن  ایـن  همچـون  نـدارد،  تـازه 

ایـن سـخن  و همچـون  ]بقـره/261[  برویانـد.«  کـه هفـت خوشـه  اسـت  دانـه ای  مَثـل  انفـاق می کننـد، 

کـه مال هـای خـود را در شـب و روز، پنهـان و آشـکارا، انفـاق می کننـد مزدشـان نـزد  خـدای تعالـی: »آنـان 

کـه مالهـای خود را  پروردگارشـان اسـت .« ]بقـره/274[ و همچـون ایـن سـخن خـدای تعالـی: »کسـانی 

کرده انـد منتـی ننهنـد و نرنجاننـد، مـزد آنـان نـزد پروردگارشـان  کـه  کننـد و از پـی انفاقـی  در راه خـدا انفـاق 

کـه مالهـای خـود را بـرای  کسـانی  اسـت .« ]بقـره/262[ و همچـون ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و مَثـل 

]بقـره/265[ جسـتن خشـنودی خـدا انفـاق می کننـد ...« 
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گیـری صراحت دارند؛  افـزون  بـر آن، ایـن آیـات بیـش از آیـۀ مورد بحـث در عمومیت و فرا

زیـرا کلمـۀ جمـِع اضافـه شـده ]= اموالهـم[ در آن ها به کار رفته؛ اّما به ضرورت معلوم اسـت که 

دیـن اسـالم ایـن آیـات را بـه پاره ای از اموال تخصیص زده اسـت. شـاید نکتـۀ کاربرد این واژه 

واالهّمتـی  و  طبـع  کرامـت  و  جـان  پیراسـتگی  از  پایـه ای  بـه  کسـانی  چنیـن  کـه  باشـد  آن 

کـه بـا وجـود آن، از انفـاق همۀ دارایی شـان، در صورت ضرورت، پـروا ندارند؛ یا آن  رسـیده اند 

کـه پـاره ای از مالشـان را در راه خـدای تعالـی انفـاق می کننـد، خـدای سـبحان بـا فضـل  گاه 

خویـش، آن را بـه منزلـۀ انفـاق همۀ دارایی شـان قرار می دهد و پاداش انفاق همۀ دارایی شـان 

کافر شـدند مالهای  کـه  را بـه ایشـان می بخشـد. بدیـن سـان، راز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »آنـان 

یافـت می شـود؛ و نیـز ایـن  خـود را هزینـه می کننـد تـا ]مـردم را[ از راه خـدا بازدارنـد.« ]انفـال/36[ نیـز در

که مالهای خود را به ریا انفاق می کنند.« ]نسـاء/38[ کسـان  گفتار خدای تعالی: »و همان 

پـس ایـن آیـات دور نیسـتند از ایـن سـخن خـدای تعالـی: »هرگـز بـه نیکـی ]راسـتین [ دسـت 

کنیـد .« ]آل عمـران/92[ نیابیـد مگـر آنکـه از آن چـه دوسـت داریـد انفـاق 

کـه ایمـان آورده انـد بگـو: نمـاز را برپـا دارنـد و از  و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »بـه بنـدگان مـن 

کنند .« ]ابراهیم/31[ کرده ایم نهان و آشکارا انفاق  آن چه روزیشان 

کـه بـه غیب ایمـان دارند و نمـاز را برپا میدارنـد و از آن چه  و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »آنـان 

کرده ایـم انفاق می کننـد.« ]بقره/3[ روزیشـان 

کرده ایـم  کـه نمـاز را برپـا می دارنـد و از آن چـه روزیشـان  و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »آنـان 

]انفـال/3[ انفـاق می کننـد.« 

کـه از آن چه روزیشـان داده ایم انفاق  و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »برپادارنـدگان نماز و آنان 

می کننـد.« ]حج/35[

و نیـــز ایـــن ســـخن خـــدای تعالـــی: »پـــروردگار خویـــش را بـــا بیـــم و امیـــد می خواننـــد و از آن چـــه 

روزیشـــان داده ایـــم انفـــاق می کننـــد. « ]ســـجده/16[
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کرده ایم  که ایمان آورده اید، از آن چه شـما را روزی  کسـانی  و نیز این سـخن خدای تعالی: »ای 

کنید.« ]بقره/254[ انفاق 

ک و نیکو که به  کـه ایمـان آورده ایـد، از چیزهای پـا و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »ای کسـانی 

کنیـد.« ]بقره/267[ دسـت آورده اید انفاق 

کنیـد پیـش از آنکـه  کرده ایـم انفـاق  و نیـز ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و از آن چـه شـما را روزی 

یکـی از شـما را مـرگ فـرا رسـد .« ]منافقـون/10[

کـه  کـه چندیـن آیـه از آن میـان بـه انفـاق مسـتحب اشـاره دارنـد؛ همـان سـان  دیگـر آن 

دانشـوران تفسـیر و حافظـان حدیـث بـدان تصریـح کرده انـد. با ایـن حال، خدای سـبحان آن 

را فروننهـاده تـا برخـی از واژۀ جمـِع مضـاف آن دچـار چنـان توّهمـی شـوند؛ بلکـه با این سـخن 

کـه نکوهیـده  گردنـت مبنـد و آن را یکسـره مگشـای  گـزارده اسـت: »و دسـت خویـش بـه   برایـش حـّدی 

کننـد ]خـواه بـرای خـود  کـه چـون انفـاق   و درمانـده بنشـینی.« ]اسـراء/29[ و نیـز بـا ایـن سـخن: »و آنـان 

گیرند و میان این دو به راه اعتدال باشند.« ]فرقان/67[ کنند و نه تنگ  و خواه دیگران[ نه اسراف 

م بر ابوذر _ ســام اهلل علیه _ پوشــیده 
ّ
آیا بر این باورید که همۀ این آیه های گرامی و اصول مســل

م، دارای رأیی ویژه بوده تا آن که پس از گذشــت 
ّ
مانــده یــا در تأویــل آن هــا، رویــاروی حقایــق مســل

کــه روزگار پــس از دل آشــوبی بــه ســبب آنــان، ایشــان را قــی نمــوده و  دیرزمانــی نوخاســتگانی آینــد 

گــر ابــوذر  گنج هــای پنهــان ]= نظــر راســتین اســالم در بــارۀ انفــاق امــوال[ دســت یافته انــد؟ ا بــدان 

کــه  انــدک تــک روی و انحرافــی از آن برتریــن و بهتریــن روش در حکــم خداونــد داشــت، چنــان 

نظــام جامعــه و صلــح و آرامــش را بــر هم زند و پیرامونش آشــوب بســیار برپا گردد و احساســات 

یگردانــی از اصــول اســالم شــود، هرآینــه موالمــان  را برانگیــزد و امنّیــت را آســیب زنــد یــا مایــۀ رو

کارش  کــه او را از ایــن مقصــود بــد بازمی داشــت و از  کســی بــود  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نخســتین 

کــه ســایه از صاحــب خویــش آن قــدر  ــود  ی ب ــردار و ــوذر چنــان فرمان ُب جلوگیــری می نمــود. اب

کــه چنیــن کنــد، به او گفــت: »تو برای خدا خشــم  ی نمی کنــد. اّمــا علــی؟ع؟ بــه جــای آن  پیــرو
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گفــت: »بــه  گرفتــی!« و نیــز  کــه برایــش خشــم  کســی امیــد داشــته بــاش  گرفتــی؛ پــس بــه همــان 

خــدا ســوگند! مــن از بدرقــۀ ابــوذر قصــدی جــز رضایــت خــدا نداشــتم.« و نیــز به عثمــان گفت: 

کــه تــو مــردی صالــح از مســلمانان را تبعیــد نمــودی و او بــه ســبب  کــن؛  »تقــوای خــدا را پیشــه 

کــه می دانیــد در راه خــدا چــه مایــه خشــم   تبعیــد تــو درگذشــت.« و امیرالمؤمنیــن کســی اســت 

کــس بیــم نداشــت و در هــر چــه می گفــت   و غضــب بــه خــرج مــی داد و از ســرزنش هیــچ 

ی بود. و می کرد، همراه حق و حق نیز همراه و

آیـا فکـر می کنیـد کـه رسـول خـدا؟ص؟ بـا آن کـه می دانسـت ابـوذر بـه زودی و در پایـان کار 

خویـش بـه فراخوانـِی باطـل از ایـن گونـه می پـردازد، وی را سـتود و در میـان جامعـه بـه صفات برتر 

شناسـاْند و نـزد مـردم، مقامـش را واال و جایگاهـش را بـزرگ سـاخت و در دل هـای صالح جایش 

ثابـت  وی  بـرای  را  ویژگی هـا  ایـن  آیـا  خـدا!  رسـول  »ای  گفـت:  آن حضـرت؟ص؟  بـه  عمـر  داد؟ 

بدانیـم؟« و آن حضـرت؟ص؟ فرمـود: »آری؛ ایـن ویژگی هـا را بـرای وی ثابـت بدانیـد.« تـا آن گاه کـه 

کنـد  پایه گـذاری  را  باطلـش  اندیشـۀ  و  باشـد  وی  تأیید گـر  تبهـکاری  ایـن  در  خـدا؟ص؟   رسـول 

و گمراهی اش را ]از راه راست[ بشناساَند؟ حاشا که پیامبر بزرگ چنین کند!
کنــد؟«  گمــراه  کــه بــر خــدا دروغ بافتــه تــا مــردم را جاهانــه  کیســت ســتمکارتر از آن  »پــس 

]انعــام/144[

کنید؟!« ]انعام/148[ »بگو: آیا نزد شما دانشی هست تا آن را برای ما آشکار 

کــه آن ]بهتــان[ را از یکدیگــر زبــان بــه زبــان می گرفتیــد و چیــزی را بــا دهانهاتــان  گاه  »آن 

کــه شــما را هیــچ دانشــی بــدان نبــود.« ]نــور/15[ می گفتیــد 

»آنان را هیچ دانشی بدان نیست و نه پدرانشان را ]دانشی بود[.« ]کهف/5[

گمــان و پنــدار را پیــروی نمی کننــد و جــز بــه حــدس و تخمیــن ســخن نمی گوینــد.«  »آنــان جــز 

]انعــام/116[

ابوذر  و  سوسیالیسم

]تا این جا[ دانسـتید آن چه را که پیشـینیان در تیردان خود داشـتند و به سـوی این بندۀ 
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کنـون بـا مـن بـه سـراغ بی خـردان  صالـح و هماننـد عیسـی در اّمـت محّمـد؟ص؟ نشـانه رفتنـد. ا

کـه شـأن وی را از  کورکورانـه ره سـپرده و ابـوذر را _  کـه  واپسـین از تقلیدپیشـگان معاصـر بیاییـد 

کمونیسـم نسـبت داده انـد. آیـا ایـن  گاه بـه  گاه بـه سوسیالیسـم و  ایـن اّتهام هـا اجـّل می دانـم _ 

مایه هـای  و  دارنـد  کامـل  دانـش  کمونیسـم  نگون بخـت  اصـول  بـه  بی تجربـه  نوخاسـتگان 

ݭِ منفـور نزدیـک اسـت، می داننـد؟ آیـا این مجال برایشـان فراهم  ݫ ݫ سوسیالیسـم را کـه بـا کمونیسـمݭݭݭݭݭݫ

یابنـد تا میان این  آمـده کـه مقصـود ابـوذر، آن اصالح گـر بـزرگ، را از سـخنان و فراخوان هایش در

دو اعتقاد ]= اندیشۀ ابوذر و اصول آن دو مکتب باطل[ سازگاری برقرار سازند؟

یافتـه باشـند. احتمـال قـوی می دهـم  ی را در کـه اینـان چیـزی از مقصـود و گمـان نـدارم 

کـه اینـان، خـود، کمونیسـت های خائنـی هسـتند که نیش را در نوش درون سـاخته و به سـود 

خویـش نقشـه ای پنهانـی دارنـد. آنـان آن چـه خودشـان در بارۀ ابوذر گفته اند _ و بلکه سـخنی 

تمـّدن  پایه هـای  ویران گـر  اصـول  آن  بـرای  تبلیـغ  بزرگ تریـن  را   _ می بندنـد  او  بـه  خـود  کـه   را 

کـه بـا قانـون طبعیـت متعـارض اسـت، چـه رسـد بـه قوانیـن  و آبادانـی سـاخته اند؛ اصولـی 

کمونیسـت یـا سوسیالیسـت خوانـده  شـده اسـت؛ حـال آن  کسـی چـون ابـوذر بـزرگ،  اسـالم! 

گـر نگوییم همـۀ آن ها، با  کـه خودشـان و نظرشـان قابـل اعتنـا اسـت، ا کـه بیشـینۀ صحابـه ای 

که با او دشـمنی نمودند و آزارش دادند، نکوهیدند  کسـانی را  فریاد ابوذر هم داسـتان بودند و 

ی بـه سـبب آن بانـگ و دعـوت رنجیـده شـدند. پیشـاپیش اینان  و از بالهـا و گرفتاری هـای و

موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و دو پسـر امامـش _  دو امـاْم خواه نشسـته و خواه به قیام برخاسـته 

ی فرمـود: »همانـا عّمـار بـا  کـه رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ و باشـند_ و عّمـار بودنـد؛ همـان عّمـار 

گـردد، عّمار نیز بـا آن می گـردد.«1 بسـیاری دیگر  کـه حـق  حـق اسـت و حـق بـا او اسـت؛ هرجـا 

کـه در آن نکوهیـدن و رنجـش خاطـر، بـا اینـان هم داسـتان بودنـد. پس ابـوذر در رأی  نیـز بودنـد 

ی بـه مخالفـت برخاسـته  کـه یکـی از صحابـه بـا و خویـش تـک رو و تنهـا نبـود و بـه مـا نرسـیده 

کتاب های حدیث و این هم شما! یخ و  باشد. این صفحات تار

د نهم خواهد آمد.
ّ
1. به خواست خدای تعالی، این سخن به جای خویش در مجل
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کــه می خواســتند بــه خــوردن مــال خــدا پردازنــد،  ی مخالفــت نمودنــد  کســانی بــا و آری؛ 

گیــاه بهــاری را بخــورد؛ و زر و ســیم را می اندوختنــد  کــه بــا اشــتهای تمــام   همچــون شــتری 

کام  و مقــدار واجــب آن را انفــاق نمی نمودنــد و اّمــت را از حقوقشــان و ســودهای زر و ســیم، نــا

ــوغ و فشــار ایشــان در ســکون و خــواری  ــر ی کــه ضعیفــان زی ــد. اینــان می خواســتند  می نهادن

کننــد تــا فروتنانــه بندگی شــان  گیرنــد1 و بــا پــاِی در بنــد تنگدســتی و پســتی حرکــت  قــرار 

کنــار هــم چیــده و فرش هایی  نماینــد و خــود، از امــوال آنــان کاخ هــای برافراشــته و بالش هایــی 

ــتیاق  ــا اش ــد و ب ــران بخورن ــال دیگ ــا م ــا ب ــدا را یکج ــال خ ــا م ــازند و در آن ه ــم س ــترده فراه گس

فراوان آن را انباشته سازند.

کــه در روز صّفیــن، یزیــد بــن قیــس ارحبــی در  ی مخالفــت نمودنــد  کســان بــا و آری؛ ایــن 

خطبــۀ خویــش، چنیــن وصفشــان نمــود: »یکــی از آنــان در مجلــس خــود، چنیــن و چنــان بــر 

گویــا آن را از  گناهــی بــر مــن نیســت!‹  گویــد: ›در مــورد آن،  زبــان راَنــد و مــال خــدا را برگیــرد و 

کــه ایــن مــال از آِن خداونــد  گناهــی نیســت؛  ی بخشــیده اند! چگونــه بــر او  ارث پــدرش بــه و

اســت و آن را از رهگــذر شمشــیرها و نیزه هامــان غنیمــت و مــال مــا ســاخته اســت؟ ای 

کــه بــه چیــزی جــز وحــی خداونــد حکــم می کننــد.  بنــدگان خــدا! بــا ایــن ســتمگران نبــرد کنیــد 

گــر ایشــان بــر شــما چیــره گردنــد،  کــه ا کارگــر افتــد؛  مبــادا ســرزنش کســی در نبــرد بــا آنــان بــر شــما 

یــخ األمــم   دیــن و دنیاتــان را بــر شــما تبــاه ســازند؛ و اینــان را شــما شــناخته و آزموده ایــد.« )تار

البالغــه  نهــج  ابن اثیــر: 128/3 ]373/2[؛ شــرح  یــخ  الّتار فــی  الکامــل  الملــوک طبــری: 10/6 ]18/5[؛  و 

تألیف ابن ابی الحدید: 485/1 ]194/5[(

دارای  همگی  و  نمودیم  یاد  که  بزرگان  این  دهند  خبر  او  به  که  است  انسان  کدام 

ی از ایشان را در  ی پیرو که و گردن سپرده باشند  فضیلت ها و دانش ها بوده اند، به اعتقادی 

که این نسبت ساختگی را بدیشان بسته اند تا  آن اعتقاد خوش ندارد و در عین حال، نداند 

کاستی شان را پنهان نمایند؟ یج و عیب و  گمراهی خویش را تبلیغ و باطلشان را ترو

که »یرزحوا« درست است. )ن.( 1. در متن »أن یرزخوا تحت نیر االضطهاد« آمده 
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همۀ این ها را واگذارید! اکنون با من بیایید تا در اصول کمونیسم و فرقه های سوسیالیستی 

سوسیالیسم   دمکراسی،  سوسیال  شامل   _ گوناگون  دسته بندی های  وجود  با  اینان  بنگریم. 

میهنی نازی، کمونیسم، و مارکسیسم )اشتراکی بودن سرمایه( _ و به رغم تفاوت های فراوان در 

بسیاری از مسائل، در سه اصل اشتراک نظر دارند که همۀ آن ها _ خداوند جمعشان را بپراکَند!_ 

را بر یک محور گردآورده است:

کـه  آن،  ویرانه هـای  بـر  جدیـد  نظامـی  سـاختن  اسـتوار  و  کنونـی  نظـام  برانداختـن   .1

باشـد. افـراد  میـان  ثـروت  عادالنـۀ  یـع  توز تضمین گـر 

2. برانداختـن مالکّیـت خصوصـی در ]ثروت هـا و [ ابزارهـای تولیـد، همچـون سـرمایه، 

کـه دولـت بـر همـۀ ایـن ثروت هـا اسـتیال داشـته باشـد و قـرار  کارخانـه، بدیـن سـان  زمیـن، و 

دادن آن هـا در مالکّیـت عمومـی تـا آن را در راه مصالـح همگانـی اداره نمایـد.

کار هـر یـک.  ی بـر اسـاس ارزش  کـردن افـراد بـرای دولـت بـا دسـتمزدهای مسـاو کار   .3

کـس دارای درآمـدی جـز همیـن دسـتمزد نیسـت. بدیـن ترتیـب، هیـچ 

کمونیسم با دو اصل از دیگر دسته های سوسیالیستی تمایز می یابد: و اّما 

1. برانداختـن مالکّیـت خصوصـی بـه صـورت مطلـق، بـدون تفـاوت میـان ]ثروت هـا و[ 

ابزارهـای تولیـد و مصرفـی.

کارگیری هر یک بر حسب  کس؛ و به  یع اموال میان همۀ افراد بر حسب نیاز هر  2. توز

گیرد. کند و به اندازۀ نیازش دستمزد  کار  ی. بدین سان هر کس باید به قدر توان خود  توان و

گون را یادآور شـویم و نیز آن  کـه دیگربار بانگ هـای ابوذر در موارد گونا کنـون بـر مـا اسـت  ا

که صحابۀ بزرگ در سـتایش  چه را از رسـول خدا؟ص؟ در بارۀ اموال روایت نمود و سـخنانی را 

ی  کـه از پیامبر؟ص؟ در بارۀ و ی و دفـاع از فریادهایـش بـر زبـان راندنـد و آن سـتایش های نیکو  و

گـر حقیقت جویانـه بـه  کـه خواهـد دیـد. ا گاهـی دادن بـه او در بـارۀ مصیبت هایـی  رسـیده و آ
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این هـا بنگریـم، آیـا هیـچ انطباقـی میـان آن بـا اصـول کمونیسـم و سوسیالیسـم می یابیـم یـا آن 

ی آشـکار می شـود؛ دروغی که به پرتگاه بهتان و تهمت درمی افتد؟ دروِغ افترابسـته شـده بر و

یکـی از سـخنان ابـوذر بـه عثمـان ایـن بـود: »وای بـر تـو ای عثمـان! آیـا رسـول خـدا؟ص؟ 

و ابوبکـر و عمـر را ندیـدی؟ آیـا سـیره و و روش ایشـان را چنیـن یافتـی؟ تـو هماننـد زورگویـی 

گفـت: »از سـّنت دو  سـتمگر بـه درشـتی و خشـونت بـا مـن رفتـار می کنـی!« نیـز ابـوذر بـه او 

گفـت:  کـس بـر تـو چـون و چـرا نکنـد!« عثمـان  کـن تـا هیـچ  ی  خلیفـۀ پیـش از خویـش پیـرو

»ای بی مـادر! تـو را چـه بـه ایـن کارهـا؟« ابـوذر گفـت: »به خدا سـوگند! برای خـود هیچ عذری 

کنـم.« کـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر  نیابـم، مگـر ایـن 

کـه ابـوذر نظـر عثمـان را بـه روزگار رسـالت و سـپس دوران ابوبکـر و  در ایـن جـا می بینیـد 

کـه در  ی از سـیره و روش آنـان فرامی خواَنـد. روشـن اسـت  عمـر جلـب می کنـد و او را بـه پیـرو

آن روزگارهـای سـه گانه، مالکّیـت خصوصـی رواج داشـته و مالـکان ]مسـتغالت[ و تاجـران، 

گونـه مالـی، از زر و  توانگـر بوده انـد و در ثـروِت تولیـد و ثـروِت مصرفـی، آزادی داشـته اند و هـر 

ک، ویـژۀ صاحبانـش بـوده اسـت. کارگاه و خـورا کشـتزار و  ک ]= خانـه و زمیـن[ و  سـیم و امـال

کــس جــز بــا رضایــت  کــه مــال هیــچ  م نــزد پیامبــر اســالم؟ص؟ ایــن بــوده 
ّ
از قانون هــای مســل

کــه ایمــان  کســانی  ی، بــر دیگــران حــالل نیســت1 و در قــرآن حکیــم نیــز آمــده اســت: »ای  خــود و

آورده ایــد، مال هــای خــود را میــان خودتــان بــه نــاروا و ناشایســت مخوریــد مگــر اینکــه بازرگانیی با خشــنودی 

کــه قــرآن، مال هــا را بــه صاحبانشــان نســبت می دهــد   همدیگــر باشــد.« ]نســاء/29[ می بینیــد 

کــه بــا داد و ســتد شــرعی و در  و بهــره ورِی نــاروا و ناشایســت از آن را حــرام می شــمَرد، مگــر آن 

گرامــی دیگــر، افــزون بــر 50 آیــه،  گــردد. بســیاری آیــات  پــی رضایــت مالــک خــاّص آن، مبــاح 

ــد 
ّ
کــه امــوال را بــه مالــکان خــود نســبت داده انــد و بخشــی از آن هــا در همیــن مجل نیــز هســتند 

گذشت. )ص340( 

د )ص129( گذشت.
ّ
1. این حدیث در همین مجل
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کـه مالکّیـت  پـس ابـوذر در ایـن موضع گیـری، فراخوانـی متعـارض بـا سوسیالیسـم دارد 

خصوصـی را الغـا نمـوده اسـت؛ و مخالفـت بـا آن را منکـری می دانـد که بایـد از آن نهی نمود. 

کـه بـه او گفـت: »ای بی مـادر! تـو را چـه به  سـخن عثمـان نیـز او را از ایـن بـاور خـود بازنداشـت 

کارها؟« این 

گـر ایـن سـرای  گفـت: »ا کاخ سـبز را سـاخت،  کـه  گاه  یـه، آن  همچنیـن ابـوذر بـه معاو

گـر از مـال خـودت باشـد، اسـراف.« پـس در ایـن  از مـال خداونـد باشـد، خیانـت اسـت؛ و ا

گـردد: مـال خداونـد و دارایـی ویـژۀ خـود  کـه مـال بـه دو دسـته تقسـیم  جـا، ابـوذر روا می شـمرد 

یه  ی بر معاو انسـان؛ و بر مورد نخسـت، خیانت را جاری می داند و در مورد دوم، اسـراف را. و

ی را یـا  کـه چـرا در آن مـال تصـّرف نمـوده؛ بلکـه مایـۀ عیـب و ایـراد و عیـب و ایـراد نمی گیـرد 

گـر او مالکّیـت را برچیـده می دانسـت، بایـد اصـل تصـّرف در  خیانـت می دانـد و یـا اسـراف. ا

یـه، مایـۀ انتقـاد می سـاخت. آن امـوال را از جانـب معاو

کـه از مالیـات و زکات و غنیمت هـا و امـوال  ی مـال مسـلمانان را  کـه و نیـز می بینیـد 

عمومـی فراهـم می شـود، مـال خـدا می نامـد؛ و در سـخن خویـش خطـاب به عثمان، ایـن را از 

کـه فرمـود:  کـه از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم  رسـول خـدا؟ص؟ روایـت می نمایـد: »گواهـی می دهـم 

›هـرگاه پسـران ابوالعـاص بـه 30 مـرد رسـند، مـال خـدا را دسـت بـه دسـت، بندگانـش را َبـرده، 

و دینـش را مایـۀ فریـب و خیانـت سـازند.‹« و موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز او را در سـخنش 

صادق شـمرد.

این نام گذاری منحصر به روزگار ابوذر و معاویه نبود و پیش و پس از آن نیز رواج داشـت. 

کـه بـه ابوهریـره، در پـِی بازآمدنـش از بحریـن، گفـت: »ای دشـمن  ایـن عمـر بـن خّطـاب اسـت 

کتابـش  کتابـش! مـال خـدا را سـرقت نمـودی؟« و او پاسـخ داد: »مـن دشـمن خـدا و  خـدا و 
نیستم؛ بلکه دشمن کسی هستم که با آن دو دشمنی ورزد. مال خدا را نیز ندزدیده ام.«1

کتـــاب )254/6؛ چـــاپ دوم:  1. األمـــوال تألیـــف ابوُعَبیـــد )ص269 ]ص342[(. نیـــز بنگریـــد بـــه آن چـــه در همیـــن 
آوردیـــم. ص271( 
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گویـد: »بـر در سـرای عمـر نشسـته بودیم که کنیـزی بیرون آمـد. گفتیم:  احنـف بـن قیـس 

›ایـن کنیـز هم خـواب عمـر اسـت.‹ دختـرک گفـت: ›مـن کنیـز هم خـواب عمـر نیسـتم و بـرای 

کـه از  گـو پرداختیـم  گفـت و  او حـالل نباشـم؛ بلکـه از مـال خـدا هسـتم.‹ پـس میـان خـود بـه 

مـال خـدا، چـه چیـز بـرای خلیفـه حـالل اسـت. ایـن خبر به گـوش عمر رسـید و مـا را فراخواند 

و گفـت: ›در بـارۀ چـه چیـز گفـت و گو می کردید؟‹ گفتیم: ›کنیزی نزد ما بیرون شـد و گفتیم 

کـه از مـال خدا اسـت و کنیـز هم خواب عمر  ی کنیـز هم خـواب عمـر اسـت. او نیـز گفـت  کـه و

گـو پرداختیـم که از مـال خدا چه  نیسـت و بـرای او حـالل نباشـد. پـس میـان خـود بـه گفـت و 

کـه از مـال خـدا چـه چیـز را بـر خـود  گاهتـان نکنـم  گفـت: ›آیـا آ چیـز بـر تـو حـالل باشـد.‹ عمـر 

حـالل می شـمرم: دو جامـه، یکـی بـرای زمسـتان و دیگـری بـرای تابسـتان.‹« )األمـوال تألیـف 

ابوُعَبیـد: ص268 ]ص341[(

یسـمان یـا پـاالن شـتر ]کـه از  گفـت: »هیـچ یـک از شـما نبایـد در بـارۀ پـاالن یـا ر نیـز عمـر 

امـوال عمومـی اسـت[ بـا بی مباالتی و به عنوان شـیء بـی ارزش رفتار کند؛ زیـرا این ها دارایی 

گـر یکـی از  کـه در آن سـهمی دارد. ا مسـلمانان اسـت و هیـچ یـک از ایشـان نیسـت، مگـر ایـن 

گـر از آِن جمـع مسـلمانان باشـد، بـا آن بـه  این هـا از آِن یـک نفـر باشـد، آن را بـزرگ می بینـد؛ و ا

عنـوان چیـزی بـی ارزش رفتـار می کنـد ومی گویـد: ›ایـن مـال خـدا اسـت ]و مهـم نیسـت[.‹« 

)األموال تألیف ابوُعَبید: ص268 ]ص342[(

پایانی  گاِه چهار ی در حدیثـی گفتـه اسـت: »سـرزمین ها از آِن خداونـد اسـت و چـرا نیـز و

گـردد کـه مـال خـدا هسـتند و در راه خـدا از آن هـا سـواری گرفتـه شـود.« )األمـوال تألیـف ابوُعَبیـد: 

ص299 ]ص377[(

گفتـه اسـت: »مـال از آِن خـدا اسـت و مردمـان بنـدگان او هسـتند. بـه  در حدیـث دیگـر 

کـه در راه خـدا مرکـب جنگجویانـش قـرار دهـم، حّتی یک  پایـی نبـود  گـر چهار خـدا سـوگند! ا

گاه مخصـوص نمی کـردم.« )األمـوال تألیـف ابوُعَبیـد: ص299 ]ص377[( وجـب از زمیـن را چـرا
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ــر  ــر بـــر خالـــد برمی گذشـــت، بـــه او می گفـــت: »ای خالـــد؛ مـــال خـــدا را از زیـ هـــرگاه عمـ
نشیمنگاهت بیرون ساز!«1

کـه  گویـد: »تـا آن  کـه در خطبـۀ شقشـقّیۀ خویـش2  نیـز ایـن موالمـان امیرالمؤمنیـن اسـت 

کـه ]از شـکمبارگی[ در پهلوهایـش بـاد افکنـد و میـان  سـومیِن ایـن قـوم برخاسـت در حالـی 

ی خانـدان پـدرش ]= بنی امّیـه[  سـرگین افکنـدن و علـف چریـدن در آمـد و شـد بـود. همـراه و

گیـاه تـازه  گویـی شـتری  کـه  نیـز برخاسـتند و مـال خداونـد را چنـان بـا اشـتیاق تمـام خوردنـد 

رسـیدۀ بهـاری را می خـورد!«

گـر مـال از آِن مـن بـود، هرآینـه آن را میانشـان  گویـد: »ا آن حضـرت؟ع؟ در خطبـۀ خویـش 

بـه مسـاوات تقسـیم می کـردم؛ چـه رسـد بـه ایـن کـه مـال، از آِن خـدا اسـت! هـال که بخشـیدن 

یخـت و پـاش و اسـراف اسـت.« )نهـج البالغـه: 242/1 ]ص183[( مـال بـه ناحـق، ر

نیـز وی در نامـه اش بـه کارگـزار خویـش در آذربایجـان نوشـته اسـت: »تـو را نرسـد کـه در بـارۀ 

زیردسـتان بـه میـل خویـش رفتـار کنـی و جـز بـا گرفتـن وثیقـه، امـوال عمومـی را بـه خطـر انـدازی. 

در دسـت تـو، مالـی از امـوال خداونـد؟زع؟ اسـت و تـو از خزانـه داران آن هسـتی.« )نهج البالغـه: 6/2 

]ص366[؛ الِعقـد الفریـد: 283/2 ]134/4[(

که نابخردان و بدکاراِن  همو در نامه اش به مصریان آورده است: »اّما من اندوه می خورم 

گیرند و مال خدا را دست به دست سازند و بندگانش را  این اّمت، زمام امورش را در دست 

برده گیرند و با صالحان دشمنی ورزند و فسق پیشگان را حزب خویش سازند.« )نهج البالغه: 

120/2 ]ص452[(

گـرد  نیـز وی در نامـه اش بـه ُقَثـم بـن عّبـاس آورده اسـت: »بـه آن چـه از مـال خـدا نـزد تـو 

که پیرامون تو هسـتند.« )نهج  گرسـنگانی رسـان  آمده، بنگر؛ پس آن را به مصرف عیال واران و 

البالغـه: 128/2 ]ص457[(

کتاب )257/6؛ چاپ دوم: ص274( آوردیم، بنگرید. 1. به آن چه در همین 

کردیم. کتاب )82/7-87( یاد  2. مأخذهای آن را در همین 
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ی  کـه از مـال خـدا ربـوده بودنـد، بـرای دادخواهـی نـزد و کـه دو مـرد را  و هـم روایـت شـده 

آوردنـد. یکـی از ایـن دو مـرد، َبـرده ای از مـال خدا بود و دیگری از عاّمـۀ مردم. آن حضرت؟ع؟ 

گفت: »اّما این یک، از مال خدا اسـت و حّدی بر او نباشـد؛ پاره ای از مال خدا پارۀ دیگرش 

را خورده است ... .« )نهج البالغه: 202/2 ]ص523[(

بـه همیـن سـان، نام گـذارِی »مـال مسـلمانان« هـم پیـش و پـس از ایـن روزگار رایـج بـوده 

اسـت. عمـر بـن خّطـاب بـه عبـداهلل بـن ارقـم گفـت: »بیـت المـال مسـلمانان را هر مـاه یک بار 

تقسـیم کـن؛ مـال مسـلمانان را هـر جمعـه یـک بـار تقسـیم کن!« سـپس گفت: »بیـت المال را 

اسـت  خـوب  امیرالمؤمنیـن!  »ای  گفـت:  قـوم  آن  از  مـردی  کـن!«  تقسـیم  بـار  یـک  روز  هـر 

گـوار و روز مبـادا،  بازمانـده ای در مـال مسـلمانان بـر جـای نهـی و آن را بـرای پیشـامدهای نا

گذاری !« )الّسنن الکبرٰی تألیف بیهقی: 357/6( کنار  آماده 

گفـت:  ی  کـه خالـد 10000 سـّکه بـه اشـعث بخشـید، عمـر در بـارۀ و گاه  همچنیـن آن 

گـر از مـال مسـلمانان باشـد، خیانـت  گـر آن را از مـال خویـش بخشـیده، اسـراف اسـت؛ و ا »ا

)274/6 )الغدیـر:  اسـت.«1 

گفتـه  جمـل،  اصحـاب  از  یادکـرد  در  خویـش  خطبـۀ  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  موالمـان 

اسـت: »پـس بـر کارگـزار مـن در آن جـا و خزانه داران بیت المال مسـلمانان و دیگر اهل آن جا، 

درآمدنـد.« )نهـج البالغـه: 320/1 ]ص247[(

گفـت: »ایـن مـال نـه از آِن مـن اسـت و نـه تـو؛ بلکـه غنیمـت  همـو بـه عبـداهلل بـن زمعـه 

]ص353[(  461/1 البالغـه:  )نهـج  اسـت.«  مسـلمانان 

یـاد پسـِر پـدرش نوشـته اسـت: »بـه خداونـد سـوگند صادقانه  ی در نامـۀ خویـش به ز نیـز و

کـه انـدک یـا بسـیار در غنیمـت و امـوال مسـلمانان خیانـت  گـر مـرا خبـر رسـد  کـه ا می خـورم 

ورزی، بـر تـو حملـه و یـورش ببـرم!« )نهـج البالغـه: 19/2 ]ص377[(

1. بنگرید به: تاریخ األمم و الملوک طبری: 67/4؛ البدایة و الّنهایه: 93/7. )غ.(
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و هـم در نامـۀ عبدالحمیـد بـن عبدالّرحمـان بـه عمـر بـن عبدالعزیز آمده اسـت: »من آن 

چـه را بایـد بـه مـردم از  حقـوق و مسـتمّری بپـردازم، پرداختـم و هنـوز در بیـت المـال، اموالـی 

کـه بـدون نابخـردی و اسـراف کاری  مانـده اسـت.« عمـر بـن عبدالعزیـز بـه او نوشـت: »بـه هـر 

ی بـه عمـر نوشـت: »وام آنـان را پرداختـم و هنـوز در  گشـته، بنگـر و وام او را بپـرداز!« و وام دار 

کـه هـر کس بی همسـر  بیـت المـال مسـلمانان، مالـی مانـده اسـت.« پـس بـه او نوشـت: »بنگـر 

اسـت و مالـی بـرای ازدواج نـدارد و خواهـان همسـر اسـت، او را همسـر ده و َمهـر همسـرش را از 

کـه را چنیـن یافتـم، همسـر دادم و هنـوز در بیـت  ی بپـرداز!« پـس بـه او نوشـت: »هـر  جانـب و

المال، مالی مانده است.« )األموال تألیف ابوُعَبید: ص251 ]ص320[(

گونه نام گذاری را وجهی عقالنی هسـت. آن را »مال خدا« نامیده اند؛  هر یک از این دو 

زکات  عنـوان  بـه  را  آن  تـا  داده  فرمـان  کـه  اسـت  همـو  و  اسـت  سـبحان  خـدای  آِن  از  زیـرا 

بپردازنـد؛ و حـّد نصاب هـا را تعییـن فرمـوده و مقدارهـای بایسـتۀ پرداخـت را روشـن نمـوده 

کـه آن را »مـال مسـلمانان«  کـرده اسـت. و اّمـا ایـن  و میـزان مصـرف و مسـتحّقانش را تبییـن 

که آن ها مورد مصرف و مسـتمّری و هزینۀ آن هسـتند. پس بر ابوذر  نامیده اند، از آن رو اسـت 

کـه آن رابـه یکـی از ایـن دو نـام خوانده؛ و هیچ یک از آن دو نشـانگِر عقیده ای  ایـرادی نیسـت 

ناشایسـت نیسـت.

یانـش را در همیـن  کـه راو یـخ األمـم و الملـوک: 66/5 ]283/4[( از طریقـی  البّتـه طبـری )تار

که باطل و اعتمادنکردنی اسـت، روایت نموده  د )ص326-328( شناسـاندیم و دانسـتید 
ّ
مجل

یه در  کـه ابن سـوداء1 بـه شـام درآمـد و بـا ابـوذر دیـدار نمود و گفـت: »ای ابوذر! آیا از سـخن معاو

کـه همـه چیـز از آِن خداونـد  گویـد: ›مـال از آِن خـدا اسـت.‹؟ هـال  کـه  شـگفت نمی شـوی 

گـرد آورد و آن را ویژۀ خود، نه مسـلمانان،  ی می خواهـد امـوال را بـرای خویـش  اسـت؛ و گویـا و

یه رفـت و گفت: »چه چیز تـو را وامی دارد  ک سـازد.« پـس ابـوذر نـزد معاو کنـد و نـام ایشـان را پـا

 1. همـان عبـداهلل بـن سـبأ یهـودی اسـت کـه همـۀ دسـته های مسـلمانان، بـه ویژه شـیعیان مسـلمان، با او دشـمن هسـتند
کیفر داد. کافرش می شمرند. موالمان امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز وی و یارانش را به سبب الحادشان   و 
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کنـد!  گفـت: »ای ابـوذر؛ خدایـت رحمـت  یـه  کـه مـال مسـلمانان را مـال خـدا بنامـی؟« معاو

ی نیسـت؟« گفت: »چنین مگو! من  مگـر مـا بنـدگان خـدا نیسـتیم و مـال و َخلق و امر از آِن و

که مال مسلمانان است.« گویم  که مال از آِن خدا نیست؛ بلکه  نگویم 

که از ظرف های دانش  این روایت دارای سـندی باطل و متنی سسـت اسـت. نیز ابوذر 

کـه ابن سـوداء  کسـی نیسـت  و ذخیره گاه هـای فضیلـت و دارنـدگان رأی اسـتوار بـوده، چنـان 

کـه  گـوش شـنوای خـود را بـه او بسـپارد و سـپس در پـی فریبـی  ی نیـز  یهـودی او را برانگیـزد و و

گـر از این هـا چشـم  کـدر سـازد. ا گـردد و محیـط را برآشـوبد و زالل را  ی افکنـده، روان  او بـر و

کـه ابـوذر دیـد معاویـه بدیـن نام گـذاری  پوشـیم، نهایـِت آن چـه از ایـن روایـت برآیـد، آن اسـت 

کنـد و بنـا بـر امیـال و هـوا و هـوس  دسـت آویختـه تـا امـوال مسـلمانان را بـه سـتم حیـف و میـل 

خویش، در آن دسـت َبرد، با این وهم افکنی که مال از آِن خداوند اسـت و بندگانش را رسـد که 

کـه از چیزهایـی  گویـا  گـردد،  هـر یـک هرگونـه خواهـد، در آن تصـّرف ورزد و هـر مقـدار از آن را دارا 

اسـت که در اصل مباح اسـت. پس ابوذر خواسـت تا دلیل باطل و رأی بی ارزش وی را رد کند، 

کـه مـال بـه فرمـان مالـک اصلـی اش _ نعمت هایـش بشـکوه بـاد! _ از آِن همـۀ  بـا ایـن اسـتدالل 

مسـلمانان اسـت و هیـچ کـس را نرسـد کـه چیـزی از آن را ویـژۀ خـود سـازد و بـا بهـره وری خـاّص 

کام گرداَنـد و زر و سـیم بینـدوزد، در حالـی کـه مسـلمانان بـه حقوقـی  خویـش، دیگـران را از آن نـا

کـه بـرای آنـان تعیین گشـته، بسـیار نیازمندند.

گذشـته و آن را مسـعودی )ُمـروج  یـه و صعصعـة بـن صوحـان  کـه میـان معاو ماجرایـی 

یـه اسـت.  هـب: 79/2 ]53/3[( از طریـق ابراهیـم بـن عقیـل بصـری آورده، نشـانگر رأی معاو
ّ

الذ

یـه آورد. برجسـتگاِن مـردم  نـزد معاو کـه روزی صعصعـه نامـۀ علـی را  گـزارش آمـده  در ایـن 

گفـت: »زمیـن از آِن خداونـد اسـت و مـن خلیفـۀ او  یـه  ی حضـور داشـتند. معاو ]شـام[ نـزد و

هسـتم. پـس هـر چـه از مـال خـدا برگیـرم، از آِن مـن اسـت؛ و هـر چـه را وانهـادم، گرفتنـش برایم 

گفت: جایز بود.« صعصعه 
کــه محّقــق شــدنی  ای معاویــه! نْفســت تــو را از روی جهــل و نادانــی بــه آرزوهایــی افکنــده 

گنــاه مکــن! نیســت. پــس ]در راه رســیدن بــه خافــت[ 
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ــه،  ی ــوذر و معاو یــخ األمــم و الملــوک آورده[ میــان اب گــو ]کــه طبــری در تار گفــت و  پــس ایــن 

گوشــه چشــمی بــه مســلک  کمتریــن  نســبتی بــا اثبــات یــا نفــی مالکّیــت نــدارد و در آن، 

گذشــت، از  ــد )ص344( 
ّ
کــه در همیــن مجل سوسیالیســتی نیســت. همچنیــن خطبــۀ ارحبــی 

یــه حکایــت می کنــد. رأی معاو

برایـش  کـه 300 دینـار  گاه  یـه اسـت، آن  بـه معاو ی  ابـوذر، سـخن و گفتارهـای  از دیگـر 

کـه در ایـن سـال بـه مـن نپرداختیـد،  گـر ایـن از همـان مسـتمّری خـود مـن اسـت  فرسـتاد: »ا

گر صله است، مرا بدان نیازی نیست.« می پذیرم؛ و ا

کـرده: مسـتمّری مقـّرر شـده ای  گونـه تقسـیم  کـه ابـوذر مـال را بـه دو  در ایـن جـا می بینیـد 

کـه در آن سـال، بـه سـبب امـر بـه معـروف و نهـی از منکـرش بـه او نپرداختـه بودنـد؛ و مـاِل در 

کـه صلـه را بـا رغبـت و میـل صاحبـش از آن پرداخـت می کننـد. پرداخـت  اختیـار مالـک 

کـه نبایـد از حقـوق  صلـه نشـانۀ جوانمـردی اسـت و چیـزی نیسـت جـز از اصـل مـال انسـان 

گـردد. ایـن کجـا و اصـل برچیـدن مالکّیت که سـنگ  االهـی یـا امـوال سـرقت شـده پرداخـت 

بنـای سوسیالیسـم اسـت؟ وانگهـی در مسـلک سوسیالیسـت ها نـه صلـه ای وجـود دارد و نـه 

دیگـر حقـوق انسـانی؛ بلکـه همـۀ حقوق در نظر ایشـان، عبارت اسـت از پرداخت دسـتمزد بر 

کار زیردستان! پایۀ ارزش 

روایات ابوذر در بارۀ اموال

و اّما آن چه ابوذر از رسول خدا؟ص؟ در بارۀ اموال روایت نموده، با صدای بلند به نظامی 

یم: کنون پاره ای از آن ها را می آور که هرگز با سوسیالیسم سازگاری ندارد. ا فرامی خواَند 

1. »هیچ مسلمانی نیست که از هر چه دارد، یک جفت را در راه خداوند؟زع؟ انفاق نماید، 

مگر آن که دربانان بهشـت به پیشـباز وی آیند و هر یک از ایشـان، او را به آن چه نزد خود اسـت، 

فراخواَند.« ]ابوذر گوید:[ گفتم: »این چگونه باشـد؟« رسـول خدا؟ص؟ فرمود: »اگر غالمانی دارد، 

گاو را.« دو غالم را انفاق کند؛ اگر شترانی دارد، دو شتر را؛ و اگر گاوهایی، دو 
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کـه یـک جفـت از مالـش را در راه خـدا انفـاق نمایـد،  عبـارت دیگـر چنیـن اسـت: »هـر 
ی آینـد.«1 دربانـان بهشـت بـه پیشـباز و

در این روایت، بر خالف مبنای سوسیالیستی، اثبات گشته که هر انسان دارای حّق 

مالکّیت است و با میل خویش، یک جفت از هر گونه دارایی خود را در راه خدا انفاق می کند.

گاو، زکاتی اسـت؛ و در گندم،  2. »در شـتر، زکاتی اسـت؛ در گوسـفند، زکاتی اسـت؛ در 

زکاتی است.«

ی بـر جای نهد کـه زکاتش  3. »هیـچ مـردی نیسـت کـه درگـذرد و گوسـفند یـا شـتر یـا گاو

کـه در روز قیامـت، بزرگ تریـن و فربه تریـن حیـوان از آن جنـس  را نپرداختـه باشـد، مگـر آن 

پیـش آیـد و بـا سـم هایش او را لگدکـوب نمایـد و بـا شـاخ هایش او را شـاخ بزنـد.«

کـه زکات  گوسـفندی نیسـت  گاو و  عبـارت دیگـر چنیـن اسـت: »هیـچ صاحـب شـتر و 

کـه در روز قیامـت ... .« )مسـند احمـد: 152/5 و 158 و 169 و 179 ]189/6   آن را نپـردازد، مگـر آن 

و 197 و 214 و 228[؛ األموال تألیف ابوُعَبید: ص355 ]ص443[؛ سنن ابن ماجه: 544/1 ]569/1[(

ایـن روایـت نیـز مالکّیـت را اثبـات می کنـد و نشـان می دهـد که چیـزی جز زکات بر انسـان 

در دارایـی اش واجـب نیسـت و زکات، از بخشـی از مـال اسـت؛ و باقیمانـده اش از آِن صاحـب 

مال است، خواه سوسیالیست خشنود گردد و خواه به خشم آید!

کسـانی  کـه عمـدۀ دسـتاویز  کعـب األحبـار در مجلـس عثمـان  بـا  ی  اّمـا ماجـرای و و 

گـزارش را طبـری بـا سـند سسـت خویـش  کـه بـر او سـتم رانـده و تهمتـش زده انـد. ایـن  اسـت 

از سـرّی، آن دروغگـوی حدیث سـاز، از شـعیِب ناشـناختۀ ناشـناس، از سـیف بـن عمـر، آن 

یافتیـد _ از طریـق  ـد )326-327( در
ّ
کـه حالشـان را در همیـن مجل کفـر _  حدیث سـاز مّتهـم بـه 

کـه ]پـس از هجـرت[ بیابان نشـین ]= اعرابـی[ گردد،  ابن عّبـاس آورده اسـت: »ابـوذر از بیـم آن 

کرده است. 1. آن را احمد )المسند: 151/5 و 153 و 159 و 164 ]187/6 و 190 و 199 و 206[( با ذکر سند روایت 
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گرچـه دوسـتار تنهایـی و خلـوت بـود. روزی بـر عثمـان  از ربـذه بـه مدینـه رفـت و آمـد می کـرد؛ 

کـه مردم  ی حاضـر بـود. ابـوذر بـه عثمـان گفـت: ›تنهـا از این  درآمـد و کعـب األحبـار نیـز نـزد و

کـه نیکـی و احسانشـان را بـه  بـه شـما یـا دیگـران آزار نرسـانند، از ایشـان راضـی نباشـید تـا آن 

کـه بـه آن کفایـت نکنـد تـا آن گاه که  مـردم ببخشـند. پرداخـت کننـدۀ زکات را سـزاوار اسـت 

بـه همسـایگان و برادرانـش احسـان ورزد و بـه نزدیکانـش بـا بخشـش، حـق خویشـاوندی را ادا 

نمایـد.‹  َکْعـب گفـت: ›هـر که مقدار واجب را بپردازد، وظیفه اش را انجام داده اسـت.‹ ابوذر 

چوبدسـت سـرکج خـود را بـاال ُبـرد و او را زد و سـرش را شکسـت. عثمـان از  َکْعـب خواسـت 

کـه ابـوذر را ببخشـد؛ و بـه خاطـر عثمـان چنیـن کـرد. سـپس به ابـوذر گفت: ›ای ابـوذر؛ از خدا 

بتـرس و دسـت و زبانـت را نگـه دار!‹ و پیش تـر ابـوذر بـه  َکْعب گفته بـود: ›ای یهودی زاده! تو را 

کـه در ایـن زمینـه اسـت؟ به خدا سـوگند! یا سـخن مرا می پذیـری و یا تو را  چـه بـه ایـن مسـائل 

یـخ األمـم و الملـوک طبـری: 67/5 ]284/4[( ]بـا زدنـم[ معیـوب خواهـم سـاخت!‹« )تار

کـه  هـب: 357/2[ چنیـن آورده 
ّ

کـه مسـعودی ]ُمـروج الذ گذشـت  ـد )ص295( 
ّ
در همیـن مجل

کسی زکات مال خویش  گر  گفت: »آیا ا روزی ابوذر در مجلس عثمان حضور یافت. عثمان 

گفـت:  کعـب ]األحبـار[  را بپـردازد، بـه نظـر شـما بـاز هـم حّقـی از آِن دیگـران در آن هسـت؟« 

گفـت: »ای یهـودی زاده! دروغ  کوبیـد و بـه او  »نـه؛ ای امیرالمؤمنیـن!« ابـوذر بـر سـینۀ  َکْعـب 

کـه روی خویـش بـه سـوی خـاور   گفتـی.« سـپس ایـن آیـه را تـالوت نمـود: »نیکـی ]تنهـا [ آن نیسـت 

کتـاب  و  فرشـتگان  و  بازپسـین  روز  و  خـدا  بـه  کـه  اسـت  کـس  آن  ]نیکـِی [  نیکـی  بلکـه  فراداریـد؛  باختـر   و 

کـه دوسـت دارد بـه خویشـاوندان و یتیمان و بینوایـان و واماندگان  و پیامبـران ایمـان آورده و مـال را بـا ایـن 

در راه و گدایـان و در ]راه آزادی [ بـردگان بدهـد و نمـاز برپـا دارد و زکات بدهـد، و نیـز وفـا کننـدگان بـه پیمـان 

از  کـه مـا  ایـن  از  کـی می بینیـد  گفـت: »آیـا با عثمـان  ]بقـره/177[  خویـش چـون پیمـان بندنـد.« 

خویـش  کارهـای  بـه  مربـوط  پیشـامدهای  در  را  آن  و  بسـتانیم  مالـی  مسـلمانان  بیت المـال 

کـی نیسـت.« ابـوذر عصایـش  هزینـه نماییـم و بـه شـما از آن ببخشـیم؟« َکْعب گفـت: »آن را با
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را برکشـید و بـر سـینۀ  َکْعـب کوفـت و گفـت: »ای یهـودی زاده! تو در سـخن گفتن در بارۀ دین 

مـا چـه گسـتاخی!« عثمـان بـه ابـوذر گفت: »چه بسـیار مـرا آزار داده ای! از من دور شـو؛ که مرا 
آزرده ای.« پس ابوذر به سوی شام رفت.1

کـه در ایـن ماجـرا، ابـوذر بـه انفـاق مسـتحب فراخوانـده؛ زیـرا بـا تعبیـر  جـز ایـن نیسـت 

گـزارش  ی تـالوت نمـوده و در  کـه و گرامـی  »سـزاوار اسـت« از آن یـاد نمـوده اسـت. نیـز آن آیـۀ 

مسـعودی آمـده، بـر همیـن داللـت دارد. ایـن از همـان حقوق واجب بشـری و وظایف انسـانی 

کنندۀ همۀ آن چه  کمونیسـم منفور، آن را تباه سـاخته اسـت. حدیث های تشـویق  که  اسـت 

که در شمار آید. ابوذر یاد نموده، بیش از آن است 

از طریـق فاطمـه بنـت قیـس از رسـول خـدا؟ص؟ روایـت شـده اسـت: »غیـر از زکات، در 

مـال حّقـی دیگـر نیـز هسـت.« سـپس پیامبر؟ص؟ چنین قراءت نمـود: »نیکی ]تنها[ آن نیسـت که 

کـه به خدا و روز بازپسـین  روی خویـش بـه سـوی خـاور و باختـر فـرا داریـد بلکـه نیکـی ]نیکِی [ آن کس اسـت 

ایمـان آورده .«]بقـره/177[ ایـن حدیـث را »بیـان« و اسـماعیل از شـعبی روایـت کرده انـد.

]الّسـنن: 48/3[؛  ِترِمـذی  ابن ابی حاِتـم؛  کرده انـد:  روایـت  بـا ذکـر سـند  کسـان  ایـن  را  آن 

یـه؛ داَرُقْطنـی  الّرجـال: 11/4[؛ ابن  َمْرَدَو ]الّسـنن: 570/1[؛ ابن  َعـدّی ]الکامـل فـی ضعفـاء  ابن ماجـه 

ابن  ُمنـذر. مـج2/ج96/2[؛  البیـان:  ]جامـع  ابن  َجِریـر  125/2[؛  ]الّسـنن: 

]131/1[؛   153/1 جّصـاص:  القـرآن  أحـکام  84/4؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن  بـه:  بنگریـد 
الجامـع ألحـکام القـرآن ُقْرُطبـی: 223/2 ]162/2[؛ تفسـیر ابن کثیـر: 208/1؛ شـرح سـنن ابن ماجـه: 546/1؛ 

فتح القدیر شوکانی: 151/1 ]174/1[؛ روح المعانی آلوسی: 47/2�

بخـاری )کتـاب الـّزکات از الّصحیـح: 29/3 ]530/2[( از طریـق انـس آورده که ابو َطلحه بیش 

کــه می بینیــد، ایــن ماجــرا پیــش از رانــدن ابــوذر بــه شــام رخ داده؛ و تنهــا ســبب تبعیــد وی بــه شــام همیــن بــوده  1. چنــان 
ــه مدینــه در رفــت و آمــد بود ... تکذیــب می کنــد. هیــچ  ــذه ب ــوذر از رب ــه اب ک ــزارش طبــری را  گ اســت. ایــن عبــارت، آن 
ــد 

ّ
کــه در همیــن مجل کــه ابــوذر در دوران تبعیــدش در ربــذه، هرگــز بــه مدینــه نیامــد؛ چنــان  دو تنــی اختــالف ندارنــد 

)ص333( گذشــت.
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از همـۀ انصـار در مدینـه دارای درخـت خرمـا بـود و دوست داشـتنی ترین اموالـش َبیرحـاء1 بود 

گـوارای آن  ی مسـجد قـرار داشـت و رسـول خـدا؟ص؟ بـدان درون می گشـت و از آب  یـارو کـه رو

می نوشـید. بـه گفتـۀ انـس، چـون ایـن آیـه نـازل گشـت: »هرگز بـه نیکـی ]راسـتین [ دسـت نیابید مگر 

کنید.« ]آل عمران/92[ ابو َطلحه برخاسـت و نزد رسـول خدا؟ص؟  آنکه از آن چه دوسـت دارید انفاق 

›هرگـز بـه نیکـی ]راسـتین [  گفـت: »ای رسـول خـدا؟ص؟ ! همانـا خـدای تعالـی فرمایـد:  رفـت و 

کنیـد.‹ ]آل عمـران/92[ و دوست داشـتنی ترین  دسـت نیابیـد مگـر آنکـه از آن چـه دوسـت داریـد انفـاق 

کـه آن را در راه خـدا صدقـه می دهـم و نتیجـۀ نیـک و ذخیـرۀ آن  امـوال مـن، بیرحـاء اسـت 

کـه خداونـد نشـانت داده، قـرار  را نـزد خداونـد امیـد دارم. پـس ای رسـول خـدا! آن را هـر جـا 

ده!« رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »مرحبـا! ایـن اسـت مـال سـودآور؛ ایـن اسـت مـال سـودآور. آن 

بـرای خویشـاوندان نزدیـک خـود  کـه ایـن مـال را  گفتـی، شـنیدم. نظـر مـن آن اسـت  چـه را 

هزینـه کنـی.« ابو َطلحـه گفـت: »ای رسـول خـدا! چنین می کنم.« سـپس آن را میان خویشـان 

کـرد. نزدیـک و عموزادگانـش تقسـیم 

]الّسـنن  نسـائی  و  ابـوداوود؛  209/5[؛  ]الّسـنن:  ِترِمـذی  388/2[؛  ]الّصحیـح:  مسـلم  را  ایـن 

کرده انـد. روایـت  سـند  ذکـر  بـا  مختصـر  گونـۀ  بـه   ]311/6 الکبـرٰی: 

ابوُعَبیـد )األمـوال: ص358 ]ص446[( از طریـق ابن جریج آورده اسـت که مؤمنان از رسـول 

کنند؟  کـه چـه انفـاق کننـد. ایـن آیه نازل شـد: »از تو می پرسـند چـه چیز انفـاق  خـدا؟ص؟ پرسـیدند 

بگـو: آن چـه از مـال انفـاق می کنیـد بـرای پـدر و مـادر و خویشـان و یتیمـان و نیازمنـدان درمانـده و در راه 

ماندگان باشد.« ]بقره/215[ پیامبر فرمود: »این بخشش دلخواه است و زکاْت جز آن باشد.«

گوید: »این عقیدۀ2 ابن عمر  و ابوهریره اسـت؛ و اصحاب  همو )همان: ص358 ]ص446[( 

گاه تـر و بـرای پیروی شایسـته ترند. نیـز این عقیدۀ طاووس و شـعبی  رسـول خـدا بـه تأویـل قـرآن آ

که به نام قصر بنی جدیله شناخته می شد. ]بنگرید به: معجم البلدان: 524/1[� 1. مکانی در مدینه نزدیک مسجد 

2. در اصل مأخذ چنین است: »این چیزی جز عقیدۀ ... .«)غ.(
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است که در مال، حقوقی جز زکات قرار دارد، همچون: نیکی به پدر و مادر، پیوند با خویشان، 

پذیرایی از مهمان، و پرداخت زکات چهارپایان.«

همـو )همـان: ص357 ]ص446[( از طریـق ابوحمـزه آورده اسـت: »به شـعبی گفتم: ›هرگاه 

ی ایـن آیـه را بـر مـن قـراءت نمـود: ›نیکـی ]تنهـا[  گـردد؟‹ و ک  زکات مالـم را بپـردازم، آیـا برایـم پـا

کـه به خدا  کـه روی خویـش بـه سـوی خـاور و باختـر فـرا داریـد بلکـه نیکـی ]نیکـِی [ آن کس اسـت  آن نیسـت 

و روز بازپسـین ایمـان آورده �‹ ]بقـره/177[«

و  و صحابـه  بـزرگ  تشـریع گر  و  کریـم  قـرآن  بانـگ  ایـن جـا، همـان  در  ابـوذر  بانـگ  پـس 

کـه  کعـب األحبـار  کسـی رد نکنـد، مگـر همچـون  تابعیـِن پیـرو قـرآن و پیامبـر اسـت؛ و ایـن را 

یـده و حّتـی در زمـان پیامبـر  گرو تـا همیـن نزدیکی هـا یهـودی بـوده و همیـن دیـروز بـه اسـالم 

آیـا حقیقت گرایـی  کـه  ندانـم  مـن  تسـلیم اسـالم شـد!  روزگار عمـر  و در  نیـز مسـلمان نشـده 

ی سـخت و شـوکت مسـلمانان و یـا  ی را بـه اسـالم رهنمـون سـاخت یـا هـراس از قهـر و نیـرو و

کـه آیـا او در زمـان کوتـاه اسـالم آوردنـش، بـه قانون هـا و واجبات   طمـع در مسـتمّری! نیـز ندانـم 

کـه  کـه چنیـن باشـد؛ همچنـان  گمـان نـدارم  کامـل یافـت یـا نـه!  گاهـی  و سـّنت های اسـالم آ

گفـت: »ای یهـودی زاده!  ی می نگریسـت، بـدان اشـاره نمـود و  کـه از نزدیـک بـه حـال و ابـوذر 

کـه بـا عصـای سـرکج تنبیـه  ی بـود  کـه در ایـن زمینـه اسـت؟« حـّق و تـو را چـه بـه ایـن مسـائل 

کـرد؛ خـواه خلیفـه را خـوش افتـد و خـواه نیفتـد _  کـه سـروِر مـردم غفـار چنیـن  گـردد _ چنـان 

ی شایسـتۀ فتـوا دادن نبـود و در برابـر یکـی از دانشـوران صحابـه بـه فتـوا دادن پرداخـت  زیـرا و

کـه همـۀ وجـودش سرشـار از دانـش کتـاب و سـّنت و درونـش از واجبـات و سـّنت ها لبریز بود 

یـد، مگـر بـه نقل از رسـول خدا؟ص؟ : »آسـمان سـایه  و از ظـرف وجـودش چیـزی بیـرون نمی تراو

نیفکْنـد و زمیـن در خـود جـای نـداد، صاحب گفتـاری راسـتگوتر و وفاپیشـه تر از ابـوذر را.«
کــه در بــارۀ صدقه هــا، بخشــندگاِن بدلخــواه از مؤمنــان را عیــب و خــرده می گیرنــد  »کســانی 

کــه جــز بــه انــدازۀ تــوان و تــاش خویــش بیشــتر نیابنــد ]کــه ببخشــند[ مســخره  کســانی را  و 

ک.« ]توبه/79[ می کنند، خداوند هم آنان را مسخره خواهد کرد و آنان راست عذابی دردنا
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کـه  اثبـات نمـودن بخشـش مسـتحب و واجـب، فـرِع اثبـات مالکّیـت بـرای افـراد اسـت 

کمونیسـم هرگـز بـا آن سـازگار نیسـت. پـس ابـوذر کجـا و آن کجـا؟

کار، فقیر تکّبرپیشه، و توانگر ستمکار.« 4. »سه تن را خداوند دشمن می دارد: پیرمرد زنا

کار، فقیـــر تکّبـــرورز، و توانگـــر  عبـــارت دیگـــر چنیـــن اســـت: »همانـــا خداونـــد پیرمـــرد زنـــا

بخل پیشـــه را دشـــمن می شـــمارد.«

در عبـارت دیگـر ایـن گونه آمده اسـت: »هرآینه خداوند هیچ تکّبرورز فخرپیشـه، بخیل 
مّنت گذار، و بازرگاِن بسیار سوگندخورنده را دوست نمی دارد.«1

دارایـی  از حیـث  آنـان  مـردم و حدهـای  بـودن طبقـات  از چندگونـه  روایت هـا  ایـن  در 

کـه بـا سـرمایۀ خویـش تجـارت  یـاد شـده اسـت: فقیـر، توانگـر، دارای مـال بسـیار، و بازرگانـی 

کـه همـۀ مـردم از لحـاظ امـوال یکسـان هسـتند! می کنـد. اّمـا سوسیالیسـت بـر آن اسـت 

گفتم: »ای رسول خدا! توانگران پاداش ها را بردند: نماز می گزارند و روزه  گوید:[  5. ]ابوذر 

می گیرند و به حج می روند.« پیامبر فرمود: »شما نیز نماز می گزارید و روزه می گیرید و حج به 

جای می آورید.« گفتم: »آنان زکات می دهند و ما نمی دهیم.« فرمود: »تو نیز زکات می پردازی. 

زکات تو این ها است: برداشتن استخوان از سر راه ]عابران[؛ نشان دادن راه به دیگران؛ یاری 

گفتم: »ای  گفتن؛ آمیزش با همسر.«  گنگ، سخن  کردن ناتوان با توان افزون خویش؛ به جای 

رسول خدا! ما شهوت خویش را برمی آوریم و پاداش می یابیم؟« فرمود: »آیا اگر شهوت خویش 

شما  از  زشت  کار  برای  »آیا  فرمود:  »آری.«  گفتم:  نمی کردی؟«  گناه  برمی آوردی،  حرام  به  را 

حساب کشند، اّما کار خیرتان را به حساب نیاورند؟«

کرده انــد: ابــوداوود؛ ابن خزیمــه  1. مســند احمــد )153/5 و 176 ]190/6 و 223[(. نیــز آن را ایــن کســان بــا ذکــر ســند روایــت 
)الّصحیــح ]104/4[(؛ نســائی ]الّســنن الکبــرٰی: 269/4[؛ ترمــذی در بــاب »کالم الحــور العیــن« ضمــن صحیح شــمردن 
کــم ]المســتدرک علــی الّصحیحیــن:  آن ]601/4[؛ ابن حّبــان )اإلحســان فــی تقریــب صحیــح ابن حّبــان  ]136/8[؛ حا
123/2[ ضمــن صحیــح دانســتن آن. بنگریــد بــه: الّترغیــب و الّترهیــب منــذری: 247/1؛ 230/2 و 238 ]33/2 و 

589 و 610[�
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گفتنـد: »ای رسـول خـدا! دارنـدگان مـال بسـیار، پاداش هـا را  کـه  در عبـارت دیگـر آمـده 

بردنـد: همچـون مـا نمـاز و روزه بـه جای می آورند؛ اّما افزون ماندۀ دارایی شـان را زکات می دهند 

کـه بـا آن  ]و مـا نمی توانیـم[.« رسـول خـدا فرمـود: »آیـا خداونـد بـرای شـما هـم چیـزی قـرار نـداده 

یـد، زکات اسـت ... .« کـه بـه جـای آور زکات دهیـد؟ هـر تسـبیح و حمـدی 

بردنـد.«  را  پاداش هـا  »مـال داران  گفتنـد:  پیامبـر؟ص؟  بـه  کـه  آمـده  دیگـر  عبـارت  در 

ی شـنوایی و بینایی ات در برآوردن  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »تـو نیـز صدقۀ بسـیار داری؛ پس از نیرو

کـن ... !« نیازهـای دیگـران نیـز اسـتفاده 

کــه خورشــید ســر  عبــارت دیگــر چنیــن اســت ]کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمود:[»هــر روز 

گفتــم: »ای رســول خــدا!  کــس در آن روز صدقــه ای ]از ســوی خــدا[ اســت.«  برمــی آوَرد، بــر هــر 

گفتــم[ زیــرا این هــا  کــه مــا را اموالــی نیســت؟« فرمــود: »]آن ســخن را  کجــا صدقــه دهــم؛  از 

کبــر، ســبحان اهلل، الحمــد هلل، ال الــه اال اهلل و اســتغفر  گفتــِن اهلل ا ]نیــز[ از انــواع صدقه انــد: 

کردنــت از منکــر؛ برداشــتن خــار و اســتخوان و ســنگ  کردنــت بــه معــروف و نهــی  اهلل؛ امــر 

ــه جایــی  ــا بفهمــد؛ نیازمنــد را ب گنــگ را شــنواندن ت ــردن؛ ناشــنوا و  از راه مــردم؛ نابینــا را راه ب

کــردن؛ دوندگــی بــرای یــاری بــه مصیبــت زدۀ  کــه می دانــی، بــرای برآمــدن نیــازش هدایــت 

گونه هــای  یــت بــرای برداشــتن بــار ناتــوان. همــۀ این هــا از  کار بســتن تــوان بازو فریادخــواه؛ بــه 

ــرای خویشــتن اســت.« )مســند احمــد: 154/5 و 167 و 178 ]191/6 و 210 و 211 و  صدقــه دادنــت ب

212 و 226[؛ صحیــح مســلم: 82/3 ]393/2[؛ الّســنن الکبــرٰی تألیــف بیهقــی: 188/4(

در ایـن حدیث هـا، ابـوذر وجـود توانگـران و دارنـدگان امـواِل بسـیار با حالت ویـژۀ آنان در 

را  ایشـان  بـه  گشـاده حالِی بخشـیده شـده  و  فـراوان شـخصی خودشـان  مـال  از  برخـورداری 

کـرده که توانگـران از افزونِی  کـه خـودش از جملـۀ آنان نیسـت؛ و یاد  پذیرفتـه و نیـز اقـرار نمـوده 

کـه فقیـران، مالـی افـزون بـرای صدقـه دادن،  مـال خویـش صدقـه می دهنـد؛ و انـدوه خـورده 

خـواه واجـب و خـواه مسـتحب، بـه میـل خویـش ندارنـد ]و از ایـن رهگـذر، از ثواب هـای ایـن 
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کسـی ثابـت می دانـد تـا  کارهـا محـروم می شـوند[. چـه هنـگام سوسیالیسـت اموالـی را بـرای 

افزونـِی آن را برایـش بپذیـرد؛ و چـه زمـان توانگـری را در جهـان می پذیـرد کـه غاصـب نباشـد تـا 

ابـوذر، همـۀ  روایت هـای  اّمـا  ماَنـد؟  انسـانی، جایـی  بـرای زکات و صدقـه و حقـوق واجـب 

این ها را پذیرفته می داند.

6. »دوسـت ویـژه ام؟ص؟ مـرا بـه هفـت چیـز فرمـان داد: دوسـتی و نزدیکـی با مسـتمندان؛ 

کـه بـه فروتـر از خـود بنگـرم و نـه بـه فراتـر از خود.« و نیـز دسـتورم داد 

عبـارت دیگـر چنیـن اسـت: »حبیبـم مـرا بـه پنج چیز سـفارش فرمـود: بر مسـتمندان مهر 

گـردم؛ بـه فروتـر از خـود بنگـرم و نـه بـه فراتـر از خـود.« )مسـند احمـد:  ورزم و بـا آنـان همنشـین 

159/5 و 173 ]199/6 و 219[؛ ِحلیـة األولیـاء تألیـف ابوُنَعیـم: 160/1(

کسـی  حدیـث،  دو  ایـن  در  فروتـر  از  مقصـود  کـه  اسـت  ایـن  نیسـت،  پوشـیده  چـه  آن 

ی را بر آنان  کـه و گـزارد  کـه در دارایـی پایین تـر از او اسـت؛ تـا خـدای سـبحان را سـپاس  اسـت 

یـدن بـر افزونِی  افزونـی بخشـیده؛ و بـه فراتـر از خـود ننگـرد تـا رنجیـده خاطـر شـدن یـا حسـد ورز

کارهـا  ی، او را از یـاد ]خـدا[ و شـکر و شـوق و رغبـت در عبـادت بـازدارد. و اّمـا در  دیگـران از و

کـه انسـان به فراتر از خـود بنگرد تا برای  و عبادت هـا و صفـات و خوی هـای نیـک، سـزا اسـت 

کسـی  ی آوَرد و بـه  ی نشـاط یابـد و بـه سـوی هـدف واالی او رو کارهایـی همچـون و انجـام 

گـردد و از دسـت یابی بـه فضیلت هـا   کـه فروتـر از خـود او اسـت، ننگـرد تـا در عمـل سسـت 

ایـن دو حدیـث،  یابـد. پـس در  او راه  بازنشـیند و چـه بسـا خودپسـندی در  و مقامـات واال 

کمونیسـم، پذیرفتـه شـده اسـت. بـه خـالف عقیـدۀ  فراتـری در آن،  و  فروتـری  و  مالکّیـت 

کـه دو  کـه در هـر سـپیده دم او را رخصـت دهنـد  7. »هیـچ اسـِب تـازی نیسـت مگـر آن 

کـه خواسـتی، مالـک مـن  گویـد: ›بارخدایـا! هـر یـک از فرزنـدان آدم را  کـه  کنـد؛ یکـی آن  دعـا 

گوید: ›محبوب تریِن  گردان!‹ و یا  گرداندی، پس مرا از محبوب ترین افراد خانواده و اموالش 

گـردان!‹« )مسـند احمـد: 170/5 ]215/6[( خانـواده و اموالـش 
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مـا در ایـن جـا بـه دعـا و نظـر اسـب اسـتدالل نمی کنیـم؛ بلکـه احتجـاج مـا بـه خبـری 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده، یعنـی الهـام نمـودن خـدای سـبحان بـه اسـب تـا چنیـن  اسـت 

دعایـی نمایـد. در ایـن دعـا، دسـت به دسـت شـدن امـوال و مالکّیـت اثبات گشـته، هرچند 

یگردان شده باشد. کمونیست از این دو رو

کـه صداقتـش مـورد تصدیـق ]پیامبـر[  ایـن بـود پـاره ای از روایت هـای ابـوذر، آن راسـتگو 

ی بـه آن عقیـدۀ منفـور، متعارض اسـت؛ و این  گرایـش و اسـت. متـن روشـن این هـا بـا تهمـت 

کریـم و دعـوت آشـکار رسـول امیـن. روایت هـا چیـزی نیسـت جـز همـان نـدای قـرآن 

کــه خداونــد  کســانی  کــه ســخن را می شــنوند و بهتریــن آن را پیــروی می کننــد، ایناننــد  »آنــان 

راهشــان نمــوده، و ایشــانند خردمنــدان.« ]زمــر/18[

کــژی اســت، آن چــه را متشــابه اســت پــی می گیرنــد بــرای فتنه جویــی  کــه در دلشــان  »امــا آن هــا 

و در جســتن تأویل آن .« ]آل عمران/7[

نگاهی به سخنان رسیده در ستایش ابوذر

گار است؟ که به ابوذر بسته اند، ساز آیا چنین سخنانی با تهمتی 

ی، پـس از تبعیـد او و پافشـاری اش در راه  اّمـا در میـان سـتایش های صحابـه در حـّق و

کـه برافراشـته بـود؛ همیـن سـخن موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ کفایـت نمایـد: »تـو برای  فریـادی 

گرفتی. این  که برایش خشـم  کسـی امید داشـته باش  گشـتی؛ پس به همان  خدا خشـمگین 

مـردم بـر دنیـای خویـش از تـو ترسـیدند، و تـو بـر دیـن خویـش از آنـان ترسـیدی.« ایـن سـخن تـا 

ـد )ص300( گذشـت.
ّ
پایـان در همیـن مجل

گشــت، در پایــان فــراز و فرودهــا  کــه بــر زبانــش جــاری  ایــن ســخن طالیــی امــام؟ع؟ 

کــه  و تالش هــای فــراوان ابــوذر بــود و از آن پــس تنهــا ســخنانی انــدک از وی شــنیده می شــد 

چنــدان نقشــی نداشــت و فقــط کســانی کــه در تبعیدگاهــش، ربــذه، بــه دیــدارش می رفتنــد، آن 

کــه خشــم ابــوذر بــرای خــدا بــوده و بــر او اســت  گفتــار امــام صراحــت دارد  را می شــنیدند. ایــن 
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کــه از همــو کــه برایــش خشــم گرفتــه، امیــد داشــته باشــد. ایــن مطلــب فــرِع آن اســت کــه خداوند 

از هــر چــه ابــوذر انجــام داده و بــدان فراخوانــده، خشــنود بــوده باشــد و ســخنان وی کــه خشــم آن 

کــه ابــوذر از آن بــر دین  گرایــی خالصــی باشــد  قــوم را برانگیخــت، گفتــار نــاب دینــی در برابــر دنیا

ک بودنــد؛ پــس وی را بــا  خــود بیــم داشــت و آن قــوم نیــز بــر دنیــای خویــش از آن گفتــار وی بیمنــا

کــه فــردا  کردنــد. و همــو اســت  دشــمنی بــه محنــت و بــال افکندنــد و بــه بیابــان خشــک تبعیــد 

کــدام یــک از این هــا بــا اندیشــۀ  ســود می کنــد و آن قــوم بــر رســتگارِی وی حســد خواهنــد بــرد. 

کــه ماّده گرایــی محــض اســت و میــان آن بــا خشــنودی  کمونیســتی ســازگاری دارد؛ اندیشــه ای 

خدای تعالی هیچ پیوندی نیست؟

گفتـار دیگـر  موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ابـوذر را بـا چنیـن عبـارت بلنـدی سـتوده و در 

کـه شایسـته مـردی از مسـلمانان را تبعیـد  گفتـه اسـت: »از خـدا بتـرس؛  خویـش بـه عثمـان 

ی  نمـودی و او بـه سـبب تبعیـد تـو درگذشـت!« پـس امـام او را شایسـته می شـمارد و مـرگ و

ی  کـه و یـد  گمـان دار کـه از تقواپیشـه سـرنمی زند. آیـا  گناهـی می دانـد  بـه سـبب آن تبعیـد را 

ی  و روحیـات  از  و  بشناسـد  را  اندیشـه اش  ژرفنـای  کـه  بـی آن  پرداختـه،  ابـوذر  سـتایش  بـه 

کـه ابـوذر همچـون روح و روان نهفتـه در جسـم او بـود؟ یـا امـام بـا عقیـدۀ  گاه باشـد، حـال آن  آ

کـه از اندیشـۀ باطـل ابـوذر خبـر داشـت، بـه مخالفـت  ی موافـق بـود؟ و یـا بـا آن  کمونیسـتی و

گفـت: »بـه خـدا  کـه راسـت گفتار و امیـن بـود، بـه عثمـان  بـا دشـمنان او برمی خاسـت و او 

کنـم؛ بلکـه در پی ادای  سـوگند! مـن نمی خواسـتم تـو را رنجیده خاطـر سـازم و بـا تـو مخالفـت 

کـه در پـی فسـادانگیزی در جامعـه اسـت و حقـوق اّمـت را پـاس  حـّق او بـودم.«؟ کمونیسـتی 

کـه حـق تنها از آِن مؤمنی اسـت  نمـی دارد و تحقیـر می کنـد، چـه حّقـی دارد؟ جـز ایـن نیسـت 

کمـال یافتـه، دعوتـش بـه حـق، و اندیشـه اش درسـت باشـد. کـه روح و روانـش 

در ایـن میـان، سـخنی دیگـر از امـام هسـت کـه آشـکارتر نشـان می دهـد ابـوذر بـر حـق بـوده 

و نظرّیـۀ مخالفانـش کامـاًل باطـل اسـت. آن سـخن همـان اسـت کـه امـام در پایـان گفتـار بـدرود 
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خویـش بـا ابـوذر بـر زبـان راْنـد: »ای ابـوذر! جـز بـا حـق انـس نگیـر و جـز در کنـار باطـل، احسـاس 

تنهایـی نکـن!.« کـدام کمونیسـت چنیـن اسـت؟ از سـخنان بی ارزش بـه خداوند پنـاه می بریم! 

ک و نـوادۀ پیامبـر، حضـرت مجتبـی  گفتـار امـام بیفزاییـد سـخن فرزنـدش، امـام پـا بـه 

کـه می بینـی؛ پـس بـا یـاد  ابومحّمـد حسـن، را بـه ابـوذر: »از ایـن مـردم چیزهایـی بـه تـو رسـید 

کـردن از هنگامـۀ جـدا شـدن دنیـا، آن را از خـود دور کـن و فروگـذار؛ و بـا امیـد بـه مـاورای دنیـا، 

کـه پیامبـرت؟ص؟ را ببینـی، حـال آن که از  سـختی آن را از خـود واِنـه؛ و شـکیبا بـاش تـا آن گاه 

ـد: ص301�
ّ
تـو خشـنود اسـت.« بنگریـد بـه: همیـن مجل

کـه آن مـردم بـه ابـوذر تحمیـل  گواری هایـی  کـه امـام معصـوم بـه سـبب نا پـس می بینیـد 

کنـد و بـه ازای آن، پـاداش  کردنـد، بـر آنـان خشـم می گیـرد و او را فرمـان می دهـد تـا صبـر پیشـه 

ی  کـرد که از و فـراوان گیـرد؛ و او را خبـر می دهـد کـه رسـول خـدا؟ص؟ را در حالـی دیـدار خواهد 

خشـنود اسـت. آیـا میـان خوش بینـی و دلسـوزی امـام مجتبـی در حـق ابـوذر و نیـز رضایـت 

کلنگـی ویرانگـر  کـه چـون  کمونیسـم سـازگاری می یابیـد؛ همـان اندیشـه ای  ی، و  پیامبـر از و

کند؟ می خواهد بنیان دین پیامبر و سّنت تغییرناپذیر خداوند را نابود 

ایـن دو سـخن را بـا گفتـار نـوادۀ پیامبـر، امـام شـهید ابوعبـداهلل، خطـاب بـه ابـوذر همـراه 

ید: »ایـن مـردم دنیـای خویـش را از تـو بازداشـتند و تـو دینـت را از آسـیِب آنـان بازداشـتی.  سـاز

پـس از خداونـد شـکیبایی و پیـروزی بخـواه!«

د خدا بر ایشان باد! _ صراحت دارد که دعوت  و این گفتار همچون سخنان پدر و برادرش _ در

]و خواسـتۀ[ ابوذر دینی بوده و هیچ انحرافی نداشـته و دعوت ]و خواسـتۀ[ دشـمنانش دنیایی 

کار او را می گشـاید؛ زیـرا  کـه در برابـر ایـن محنت هـای رسـیده بـه وی،  بـوده؛ و خداونـد اسـت 

خـدای سـبحان از دعـوت و تـالش ایـن گرفتاِر سـختی خشـنود اسـت و بر کسـانی کـه گرفتارش 

کرده انـد، خشـم مـی ورزد. هیـچ بخـردی گمـان نـدارد کـه این هـا با سوسیالیسـم منفور سـازگاری 

داشـته باشد.
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گفـت:  کـه  گفتـار عّمـار بـن یاسـر خطـاب بـه ابـوذر اسـت  پـس از آن سـخنان طالیـی، 

کـه تـو را بیـم داد، امـان نبخشـد! به خدا  کـه تـو را رمانیـد، پنـاه ندهـد و آن  »خداونـد آن کـس را 

گـر پـاره ای از دنیاشـان  گـر دنیـای آنـان را می پذیرفتـی، تـو را دوسـت می داشـتند؛ و ا سـوگند! ا

برمی گرفتـی، تـو را امـان می دادنـد!«

که به تصریح پیامبر بزرگوار، از حق  کسـی چون عّمار  آیا مسـلمانی عادی _ چه رسـد به 

کـه مردمـی را سـخت نفریـن  جدایـی نمی پذیـرد و حـق نیـز از او جـدا نمی شـود _ را روا اسـت 

کـه بـا آن فراخـوان  گرفتـار بـال نمودنـد؛ فـردی  کـه فـردی تباهی انگیـز در جامعـۀ دینـی را  نمایـد 

کـه آنـان دنیاخواهانی فریفتـۀ آرزوها  مشـّقت بار، آرامـش ایشـان را آشـفته نمـود؛ و حکـم نمایـد 

کارهاشـان پسـندیدۀ خداوند نیسـت و در دنیا و آخرت زیانکارند و زیانکاری آشـکار  هسـتند و 

کـه در راه خـدا  همیـن اسـت؟ وی در حضـور امامـی معصـوم همچـون موالمـان امیرالمؤمنیـن 

گونـه آن قـوم را  سرسـختی مـی ورزد و دو شـیربچۀ وی، نـوادگان پیامبـر، حسـن و حسـین، ایـن 

نفریـن می کنـد و هیـچ یـک از اینـان بـه گفتار وی اعتراض نمی  کند. نمی شـود که چنین باشـد!

 پیـش از همـۀ ایـن گفتارهـا، بدرقـۀ آنـان از ابـوذر _ بـا وجـود نهـی نمـودن خلیفـه از ایـن کار _ 

کـه نهـی از بدرقـۀ ابـوذر،  کارهایـش و تأییـد گفتـارش جـای دارد. امـام بـر آن اسـت  و بزرگداشـت 

کاری گنـاه یـا ناحـق اسـت کـه نبایـد از آن فرمـان ُبـرد؛ چنـان که به عثمـان گفت.1 و هیـچ یک از 

گـوار کـه بـه وی زده انـد، سـازگار نیسـت. این هـا بـا آن تهمـت بـزرگ و نا

کـه بـر سـر ابوذر آمـد _ از  همـۀ صحابـه، خـواه مهاجـران و خـواه انصـار، بـه مصیبت هایـی 

بـر  هـم  اعتراض آمیـز  سـخن  ایـن  و  کردنـد  اعتـراض   _ دیگـر  شـکنجه های  تـا  گرفتـه  تبعیـد 

زبانشـان جـاری شـد و هـم در دل هاشـان نقش بسـت و هـم در روزی که انبوه مـردم گردآمدند 

و بر در خانۀ عثمان شـورش برپا شـد، در سـخنان خود بر زبان راندند. یکی از سـبب های آن 

کـه از  کسـانی  گرفتـن  گذشـت و پیامدهـای رخ داده، همیـن بـود. خشـم  چـه در ایـن ماجـرا 

د: ص297 و 302�
ّ
1. بنگرید به: همین مجل
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رفتارشـان  نـوع  اّمـا  نبـود؛  تـازه ای  بـا پیشـینۀ اصحـاب مسـألۀ  قیـاس  کردیـم، در  یـاد  ایشـان 

یختند؛ بعضـی آن را در قالب  متفـاوت بـود: برخـی خشـم خویـش را در بوتـۀ سـتایش از ابوذر ر

گـون بـه بیـان مطلبـی  گونا کننـدگان ابـوذر نشـان دادنـد؛ و بـه تعبیرهـای  گرفتـار  گفتـِن  عیـب 

ی، موّرخـان یـاد کرده اند که تبعیـد ابوذر یکی  پرداختنـد کـه در نهایـت یکـی بـود. از همیـن رو

گویـد: »پیش تـر  گشـت. َبـالُذری  کـه مایـۀ ایـراد و اعتـراض صحابـه  از رفتارهـای عثمـان بـود 

گفتنـی بـا عبـداهلل بـن مسـعود و ابـوذر و عّمـار روا داشـته بـود؛ پـس در  عثمـان بدرفتارهایـی نا

ابـوذر  بـرای  خشـم  از  مایه هایـی  هم پیمانانشـان،  و  بنی غفـار  و  بنی زهـره  و  هذیـل  دل هـای 

هـب: 
ّ

الذ ُمـروج  ]170/2-171[؛   150/2 یعقوبـی:  یـخ  تار 26/5؛  َبـالُذری:  األشـراف  )أنسـاب  بـود.«  نهفتـه 
 385/2 ابن خلـدون:  یـخ  تار ]73/3-75[؛   124/2 الّنضـره:  الریـاض  362[؛  و   356/2[  441 و   438/1

یخ الخمیس: 261/2 ]268/2[( ]587/2[؛ الّصواعق المحرقه: ص68 ]ص114[؛ تار

ایـــن ایـــراد و اعتـــراض عمومـــی، برخاســـته از دوســـتِی آن مـــردم بـــا ابـــوذر بـــود؛ دوســـتِی 

نـــاب دینـــی و بـــرادرِی ایمانـــی و هم پیمانـــی در بهتریـــن و برتریـــن روش. همـــۀ آن هـــا بـــه ســـبب 

کـــه از رســـول خـــدا؟ص؟ در بـــارۀ ابـــوذر و ســـیره و روش ]نیکـــو[ و هیـــأت ]و  ســـخنانی بـــود 

ســـیمای صالحـــان[ و عبـــادت و تقـــوا و ایمـــان و راســـت گفتاری اش شـــنیده بودنـــد؛ و ایـــن 

ــۀ  ــه همـ کـ ــد  ــر آنیـ ــا بـ ــازگاری نـــدارد. آیـ ــته اند، هیـــچ سـ ی بسـ ــه و ــه بـ کـ ــم  کمونیسـ ــا تهمـــت  بـ

ـــوذر  ـــر اب گ ـــم! ا ـــاه می جوی ـــد پن ـــه خداون ـــت ب ـــت زش ـــن تهم ـــد؟ از ای ـــت بوده ان کمونیس ـــه  صحاب

کـــه او را از پهنـــۀ زمیـــن براننـــد و نـــه فقـــط از مدینـــه؛ و صحابـــه  کمونیســـت بـــود، جـــای داشـــت 

کـــه بـــه ایـــن حکـــم قطعـــی رضایـــت دهنـــد. خـــدای تعالـــی فرمـــوده اســـت:  نیـــز وظیفـــه داشـــتند 

کـــه بـــا خـــدا و فرســـتادۀ او می جنگنـــد و در زمیـــن بـــه تباهـــی می کوشـــند  کســـانی  کـــه ســـزای  »جـــز ایـــن نیســـت 

ــا از  ــد یـ ــر ببرنـ ــر خـــاف یکدیگـ ــان را بـ ــتها و پاهایشـ ــا دسـ ــد یـ کننـ ــر دار  ــا بـ ــند یـ ــان را بکشـ ــه آنـ کـ ایـــن اســـت 

ـــان در ایـــن جهـــان، و در آن  ـــرای آن کننـــد. ایـــن اســـت خـــواری و رســـوایی ب ســـرزمین ]خودشـــان[ بیرونشـــان 

ی زمیـــن، بزرگ تـــر از ایـــن عقیـــدۀ  جهـــان عذابـــی بـــزرگ دارنـــد.« ]مائـــده/33[ چـــه فســـادی بـــر رو

کتـــاب و ســـّنت اســـت؟ شـــقاوت باِر ضـــّد 
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کریـم، ایـن سـخن خـدای سـبحان آمـده اسـت: »آیـا آن هـا رحمـت پـروردگار تـو را  در قـرآن 

کرده ایـم، و پایه هـای  گذرانشـان را در زندگانـی دنیـا بخـش  کـه میـان آنـان مایـه  بخـش می کننـد؟ ماییـم 

گیرنـد و بخشـایش پـروردگار تـو از آن  برخـی را بـر برخـی برتـر داشـته ایم تـا برخـی، برخـی دیگـر را بـه خدمـت 

کـه خواهیـد، در  گـرد می آورنـد بهتـر اسـت.« ]زخـرف/32[ و اّمـا در سـّنت شـریف نیـز تـا آن جـا  چـه 

بـاب امـوال و مالکّیـت خصوصـی سـخن رفتـه و توانگـرِی مـال داران پذیرفتـه شـده اسـت. بـا 

کـه سـتون های تمـّدن برپـا می گـردد و باالخانه هـای فرهنـگ و شهرنشـینِی  همین هـا اسـت 

پیشرفته افراشته می شود.

ستایش پیامبر در بارۀ ابوذر و سفارشش به او

د )ص312-
ّ
و اّما آن چه از پیامبر اسالم در این زمینه رسیده، بخشی از آن در همین مجل

گسـتردۀ نبـوی، بـه نیکـی  کـه بگوییـم: پیامبـر بـزرگ بـا دانـش  گریـزی نیسـت  گذشـت و   )319

کارهایـی  چـه  و  گفـت  خواهـد  چـه  زندگـی اش  پایانـی  سـال های  در  ابـوذر  کـه  می دانسـت 

ی بـه زودی همۀ  گـران خواهد افتـاد. نیز می دانسـت که اّمت و کـه بـر دشـمنانش  کـرد  خواهـد 

گـر در ابوذر  ی خواهنـد دانسـت. پس ا کـه از زبانـش برگرفته انـد، اصولـی بایسـتۀ پیـرو آن چـه را 

ی بـود، مایـۀ برانگیختـن  کـی از موافقـت بـا و کـه حا انحرافـی می دیـد، بـا آن سـخنان گوهریـن 

کـه هـر چـه مصیبـت  گاهـش نمـود و خبـرش داد  اّمـت نمی شـد. وانگهـی آن حضـرت؟ص؟ آ

کـه در  در پـی دعوتـش بـه او رسـد، در راه خـدا و پیـش چشـم او اسـت؛ پـس بخردانـه نیسـت 

گـر چنیـن بـود، رسـول خـدا؟ص؟ وظیفه داشـت  اندیشـۀ ابـوذر انحرافـی از راه دیـن بـوده باشـد. ا

کـه چنیـن نکـرده و او را بسـیار  کنـد؛ و حـال  گاه  تـا او را از خطـای اندیشـه و اشـتباه دعوتـش آ

ک و تقواپیشـه و مـردی  کـه ابـوذر انسـانی پـا سـتوده و سـفارش هایی بـه او نمـوده، درمی یابیـم 

اصالح گـر و نمونـۀ مهـرورزی و دلسـوزی بـر ضعیفـان اّمـت و خواهـان خیـر و خوشـبختی بـرای 

توانگـران بـوده و آن سـختی ها را بـه جـان خریـده تـا حریصـان بـر دنیـا را از پیامـد آن رفتـار بـد 

و ناشایسـت برهاَنـد و دیگـران را از رفـاه و زندگـی آسـوده بهره منـد سـازد و حلقه هـای حیـات 
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کارش را  آنـان او را نشـناختند و  اّمـا  ی پیونـد زنـد؛  بـا مقام هـای واالی اخـرو دنیایی شـان را 

درنیافتند و حّقش را نفهمیدند و او را از دست دادند _ و چه جوانمردی را از دست دادند!_ 

ی نبودنـد، بـا او بـه  کـه هم طـراز و ی را تبـاه سـاختند و کسـانی  و سـفارش پیامبـر؟ص؟ در بـارۀ و

دشـمنی برخاسـتند.
که داییانش فرزندان عبدالمدان هستند، گر به فردی هاشمی دچار می شدم  ا

کســی  کــه بــه چــه  آن چــه از وی می دیــدم، برایــم تحّمل کردنــی بــود؛ اّمــا بیاییــد و بنگریــد 

دچــارم ســاخته اســت!

کــه ایمــان آوردنــد بــر دشمنانشــان یــاری و نیــرو دادیــم تــا چیــره و پیــروز  کســانی را  »پــس 

]صــف/14[ شــدند.« 

نگاهی به مقاله ای که هیأت فتوای األزهر انتشار داد

نشـرّیۀ مصـری »الوقـت« در شـمارۀ دوم از سـال یکـم انتشـارش _ 1367 قمـری _  مطلبـی 

که متن آن چنین است: آورده 

کمونیسـم در اسـالم وجـود نـدارد.‹ )بـه نقـل از  »هیـأت فتـوای األزهـر می گویـد: ›مسـلک 
روزنامـۀ معـروف األهـرام(

وزارت کشـور کتابـی را بـه حضـرت اسـتاِد بـزرگ، شـیِخ األزهـر، ارائـه داد که نویسـندۀ آن 

زد! _ پرداختـه و از پژوهـش  بـه بررسـی عقیـدۀ صحابـی دانشـمند، ابـوذر ِغفـاری _ خدایـش بیامـر

ی بود که وزارت  خـود بـه ایـن نتیجه رسـیده که در اسـالم، کمونیسـم وجـود دارد. ایـن از آن رو

کتـاب مجـاز اسـت یـا نـه.  کـه آیـا نشـر ایـن  یابـد و بدانـد  کشـور نظـر اسـالم در ایـن زمینـه را در

یاسـت  حضـرت اسـتاِد بـزرگ، ایـن موضـوع را بـه هیـأت فتـوای األزهـر سـپرد و آن هیـأت بـه ر

حضـرت اسـتاد شـیخ عبدالمجیـد سـلیم، مفتـی پیشـین و رئیـس ایـن هیأت، برگزار گشـت 

و موضـوع کتـاب را بـه گسـتردگی بررسـی نمـود و سـپس فتـوای خویـش را در ایـن زمینـه صـادر 

یافـت نمـود. متـن ایـن فتـوا پـس از  کشـور آن فتـوا را از محضـر اسـتاد بـزرگ در کـرد و وزارت 

مقّدمـۀ آن، چنیـن اسـت:
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در اسالم، کمونیسم وجود ندارد

کـس حـق دارد بـا  کـه هـر  یکـی از اصـول دیـن اسـالم احتـرام بـه مالکّیـت اسـت و ایـن 

کـه دوسـت مـی دارد و می توانـد، آن را رشـد  گـردآوَرد و چنـان  ابزارهـا و از راه هـای مشـروع، مـال 

و دیگـر فقیهـان  گـردد. بیشـینۀ صحابـه  را می خواهـد دارا  ایـن طریـق، هـر چـه  از  و   بخشـد 

کـه در مـال توانگـران چیـزی واجـب نیسـت، مگـر همـان زکات و مالیات  و مجتهـدان بـر آننـد 

کـه خداونـد واجـب فرمـوده و یـا  و نفقه هـای واجـب بـه سـبب همسـرداری یـا خویشـاوندی 

یدادهـای موّقت و سـبب های خاص باید پرداخت، همچون دادرسـی  کـه در رو هزینه هایـی 

مبالـغ  و  کّفاره هـا  پرداخـت  و  درمانـده  گرسـنگان  بـه  دادن  ک  خـورا و  مصیبـت زدگان  از 

کفایـت نکنـد _  گـر بیـت المـال مسـلمانان  یافتـی بـرای دفـاع از وطـن و حراسـت از نظـام _ ا در

کـه در کتاب هـای تفسـیر و شـرح سـّنت و فقـه اسـالمی  و دیگـر منافـع مشـروع عمومـی؛ چنـان 

بـه تفصیـل آمـده اسـت. ایـن اسـت پرداخت هـای واجـب؛ اّمـا اسـالم هـر مسـلمان توانگـر را 

کارهـای نیـک و خیـر صـرف  کـه بـه خواسـت خویـش، بخشـی از مالـش را در  فرامی خواَنـد 

کـه خـدای تعالـی فرمـوده اسـت: ›و  کنـد؛ چنـان  یخـت و پـاش  کـه اسـراف و ر نمایـد، بـی آن 

کـه نکوهیـده و  ج مـده[ و آن را یکسـره مگشـای  گردنـت مبنـد ]= بخـل و خّسـت بـه خـر دسـت خویـش بـه 

کـه ایشـان را  کـه خداونـد؟زع؟ در وصـف بندگانـش  درمانـده بنشـینی.‹ ]اسـراء/29[ و نیـز چنـان 

گیرنـد و میـان ایـن دو بـه راه  کننـد و نـه تنـگ  کننـد نـه اسـراف  کـه چـون هزینـه  سـتوده، فرمایـد: ›و آنـان 

اعتـدال باشـند.‹ ]فرقـان/67[ و هـم در روایت هـای بسـیار، سـّنت بـر آن داللـت نمایـد. اّمـا ابـوذر 

گـردآوری شـدۀ  کـس وظیفـه دارد مقـدار افـزون بـر نیـاز از امـوال  کـه هـر  ِغفـاری؟ضر؟ بـر آن بـود 

خویـش را در راه خـدا، یعنـی راه نیکـی و خیـر، بپـردازد و ذخیـره نمـودن افـزون بـر نیـاز و هزینـۀ 

خـود و خانـوارش حـرام اسـت.

کـه بـا آن موافـق باشـد.  ایـن اسـت عقیـدۀ ابـوذر؛ و هیـچ یـک از صحابـه را نمی شناسـیم 

 بسـیاری از دانشـمندان مسـلمان بـه رّد ایـن عقیـده و درسـت شـمردن اعتقـاد بیشـینۀ صحابـه
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کـه ابـوذر؟ضر؟ در ایـن اندیشـه بـه خطـا  کـه تردیـد باقـی نمی ماَنـد   و تابعیـن پرداخته انـد؛ چنـان 

کـه ایـن عقیـده از صحابـی بزرگـواری چـون ابـوذر، مایـۀ شـگفتی  رفتـه اسـت. حـق آن اسـت 

اسـت؛ و ایـن بـه سـبب دوری اش از اصـول اسـالم و حـّق آشـکاِر روشـن بـوده؛ و از همیـن روی، 

مردم در روزگار وی آن را زشت و منَکر شمردند و این نظرّیه را از او عجیب و غریب دانستند.

کسـان  گفته اسـت: ›بسـیاری  ی،  آلوسـی )روح المعانی ]87/10[( پس از توضیح عقیدۀ و

بـه ایـن اّدعـای ابـوذر اعتـراض نمودنـد. مـردم آیۀ میـراث را برایش می خواندنـد و می گفتند که 

گـر انفـاق همـۀ مـال واجـب باشـد، دیگـر بـرای ایـن آیـه وجهـی نمی ماَنـد. ایشـان در هـر جـای  ا

گـردش ازدحام می کردند و عقیده اش را از او مایۀ شـگفتی می شـمردند.‹ کـه ابـوذر می رفـت، 

ایـن رأی مجتهـدی  بـوده و صاحـب  بـر خطـا  ی  کـه رأی و ایـن جـا آشـکار می شـود  از 

کـه خداونـد خطایـش را می آمـرزد و حّتی بـه آن پـاداش می دهد؛ اّما  کار بـه شـمار می آیـد  خطـا

گشـت ایـن اندیشـه خطـا اسـت  کـه روشـن  کـرد، پـس از آن  ی  ی پیـرو  نبایـد در ایـن خطـا از و

کتاب خدا و سّنت رسولش و قواعد دین اسالم سازگاری ندارد. و با داللت 

ی انگیـزۀ خلـل رسـاندن بـه نظـام و آشـوب میـان مـردم را فراهـم  کـه عقیـدۀ و از آن جـا 

کـه او را  کارگـزار خلیفـه عثمـان؟ضر؟ در شـام بـود، از خلیفـه خواسـت  کـه  یـه  مـی آوْرد، معاو

کـرد؛ اّمـا  کـه در آن هنـگام در شـام بـه سـرمی ُبرد _ بـه مدینـه فراخواْنـد. خلیفـه نیـز چنیـن   _

ابـوذر همچنـان بـر عقیـدۀ خویـش پایـداری می نمـود و بـدان فتـوا مـی داد و آن را میـان مـردم 

کـه از مـردم دور باشـد؛ و او نیـز در  ی خواسـت تـا بـه جایـی رود  کْنـد. پـس عثمـان از و می پرا

گزیـد. ربـذه، جایـی میـان مّکـه و مدینـه، اقامـت 

کـه ذخیـره نمـودن مقـدار  گویـد: ›ابـوذر؟ضر؟ بـر ایـن بـاور بـود  ابن کثیـر )الّتفسـیر ]353/2[( 

افزون بر هزینۀ خانوار، حرام است. او بدین سخن فتوا می داد و مردم را به آن برمی انگیخت 

ی را از ایـن  یـه و و امـر می کـرد و در برابـر اندیشـۀ مخالـف آن درشـتی بـه خـرج مـی داد. معاو

بـا ایـن  کـه ابـوذر  یـد  یـه بیـم ورز ی از آن دسـت نکشـید. پـس معاو اّمـا و عقیـده نهـی نمـود؛ 
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ی شـکایت نمود و خواسـت تا  اعتقـاد بـه مـردم آسـیب رسـاَند؛ پـس در نامـه ای بـه عثمان از و

او را نـزد خـود فراخواَنـد. عثمـان او را بـه مدینـه خواسـت و سـپس تنهـا بـه ربـذه تبعیدش نمود 

و او؟ضر؟ در روزگار خالفـت عثمـان، در همـان جـا وفـات نمـود.‹

که چکیده اش  در فتح الباری بشـرح صحیح البخاری حافظ ابن َحَجر ]275/3[ سـخنی آمده 

ی،  کـردن مایـۀ صـالح مقّدم اسـت. از همیـن رو کـردن مایـۀ فسـاد، بـر فراهـم  ایـن اسـت: ›دور 

گـردد، گرچه بودنـش در مدینه بـرای جویندگان  کن  عثمـان بـه ابـوذر فرمـان داد تـا در ربـذه سـا

گـر در مدینه می ماند، ماندنش مایۀ مفسـده می گشـت؛ زیرا  دانـش منافـع بسـیار داشـت؛ اّمـا ا

یج عقیده اش می شد.‹ باعث ترو

کمونیسم در اسالم _ آمده،  کتاب _  که آن چه در این  گفتیم، آشکار می گردد  از آن چه 

با اصول و قواعد اسـالم سـازگاری ندارد؛ همچنان که روشـن می شـود در اسـالم، کمونیسـم به 

ـف ایـن اثـر بـدان تصریح نموده و آن را ›کمونیسـِم اسـالم‹ 
ّ
کـه مـردم درمی یابنـد و مول معنایـی 

کتابـی نبایـد میـان مـردم نشـر  کـه چنیـن  یـم  نامیـده، وجـود نـدارد. بدیـن سـبب، اعتقـاد دار

کـه فسـادگران در زمیـن و ویرانگـران نظام هـای درسـت و شایسـته، آن را دسـتاویز  یابـد، مبـادا 

خلـل رسـاندن بـه نظـام و تبـاه کردن ِخردهای کسـانی سـازند که ایمانشـان سسـت اسـت و از 

گاه نیسـتند.« اصول اسـالم آ

بـه  را  مهـم  موضـوع  ایـن  در  دادن  نظـر  األزهـر  شـیِخ  یـا  کشـور  وزارت  گـر  ا گویـد:  امینـی 

ابـوذر[ قضـاوت می نمـود؛ هیأتـی  بـارۀ عقیـدۀ  بـه حـَقّ روشـن ]در  گاه می سـپردند،  آ هیأتـی 

کتاب هـای حدیـث و سـیره و تفسـیر مّطلـع و بـدون  گاه و از  ی آ کـه بـه حـال ابـوذر و رأی و

بینـا  کتاب هـا  ایـن  و درسـِت  نادرسـت  بـه  از تعّصب هـای طائفه گرانـه،  و دور  غـرض ورزی 

کـه فراخـوان ابـوذر بیـرون از آن چـه هیـأِت یـاد شـده  باشـد. آن گاه، چنیـن هیأتـی درمی یافـت 

می شـمارد  محتـرم  انسـان  هـر  بـرای  را  مالکّیـت  کـه  نیسـت  آورده،  خویـش  سـخن  آغـاز   در 

و مـوارد واجـب و اختیـارِی انفـاق و هزینه هایـش را مشـّخص می کنـد. پیش تـر همـۀ این هـا 
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کـه شـور و هیجـان ابـوذر تنهـا در برابـر افـرادی معّیـن  کردیـم  را بـه شـما شناسـاندیم و آشـکار 

کـه زر و سـیم را می انباشـتند و چیـزی از آن را در راه خـدا انفـاق نمی نمودنـد و اّمـت را  بـود 

کام می سـاختند. از همـۀ  از حقـوق واجـب آن امـوال، چـه رسـد بـه مسـتحب و اختیـاری، نـا

کـرده  کـه آن چـه ایـن هیـأت حکـم دهنـده بـدون بصیـرت بـدان اشـاره   این هـا درمی یابیـد 

 _ یعنی واجب بودن انفاق مقداِر افزون بر نیاز انسان و هزینۀ خود و خانوارش _ سخنی باطل 

کـه ایـن بـاوِر اّدعـا شـده بـرای ابـوذر  و رأیـی نادرسـت اسـت. کاش ایـن هیـأت اشـاره می نمـود 

کـه آن را مخالـف بیشـینۀ صحابـه و تابعیـن پنداشـته، در کـدام مأخـذ آمـده اسـت!

کـه در هیـچ یـک از  ی در ایـن زمینـه را آوردیـم  مـا پیش تـر پـاره ای از روایـات رسـیده از و

آشـکار  ایـن هیـأت  کاش  نیسـت.  ایـن هیـأت  اّدعـای سـاختگی  بـه  انـدک داللتـی  آن هـا، 

کدام دانشـوران به رّد اعتقاد ابوذر پرداخته اند؛ و به آن چه پشـتوانۀ اسـتدالل  که  می سـاخت 

کرده انـد، اشـاره می نمـود! شـاید مقصودشـان از ایـن دانشـمندان، محّمـد خضـرِی  خویـش 

یخ نـگار، احمـد امیـن، صـادق ابراهیـم عرجـون، عمـر ابونصـر، محّمـد احمـد جـاد المولـی  تار

کـه  باشـد  دسـت  ایـن  از  شـتاب زده ای  نوپایـاِن  دیگـر  و  عبـادی،  بـک  عبدالحمیـد  بـک، 

گشته اند! گرفتار  سرزمین ها و بندگان بدانان 

نیـز سـخنان صحابـۀ بـزرگ در بـارۀ ابـوذر و موافقـت ایشـان بـا رأی حقیقـی وی را آوردیـم 

و یاد کردیم که از مصیبت های او در پی ابراز این عقیده، رنجیده خاطر شدند و صالحانشان 

اجمـاع داشـتند کـه اعتقـاد او صحیـح و کامـاًل دینـی و برگرفتـه از کتـاب و سـّنت بـوده اسـت. 

کـه اینـان بـی آن کـه عقیـدۀ ابـوذر را بشناسـند، آن را شـگفت شـمرده اند!  مایـۀ شـگفتی اسـت 

عجیب تـر آن کـه در عـذرآوری بـرای وی، از اصـول اسـالم و حـّق آشـکاِر روشـن، دورش دانسـته 

 و بـاور وی را اجتهـاد او شـمرده اند. کـدام اجتهـاد اسـت ایـن، از مـردی کـه دریای دانش اسـت

کـرده و صاحـب ایـن اجتهـاد، از مبانـی اسـالم و حـّق  یافـت   و اصـول دیـن را از تشـریع گرش در

کـه آرای ایشـان از مبانـی  آشـکاِر روشـن دور اسـت؟ آری؛ نـزد ایـن قـوم، بسـیارند مجتهدانـی 
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اسـالم دور اسـت، همچـون ابن ملجـم، قاتل امـام امیرالمؤمنیـن؛ ابوالغادیه، قاتل عّمار؛ پسـراِن 

هنـد و نابغـه، دو فرمانـده سـپاه سـرکش از حـق؛ و هماننـدان اینـان!1 اّمـا میـان ایشـان و سـرور 

مردم غفار فاصلۀ بسیار است.

ابـوذر  کـه  پنـدار  ایـن  نمی گریاَنـد  را  مسـلمانی  هـر  و  نمی خنداَنـد  را  فرزندمـرده  مـادِر  آیـا 

کـه پیـش از اسـالم آوردنـش بـت  کسـی  از مبانـی اسـالم و حـّق آشـکاِر روشـن دور بـوده؛ آن هـم 

نپرسـتید و سـال ها قبل از مبعث شـریف، در حال نیکوکاری روی به سـوی خدا نماز می گزاْرد 

و ]زمانی[ یک چهارم اسـالم بود و چهارمین مسـلمان به شـمار می رود و بیشـینۀ دوران عمرش 

را در روزگار نبـّوت و همـراه پیامبـر بـزرگ بـه سـر ُبرد و همـواره از او دانش می آموخت و به هر چه او 

دعـوت می نمـود و بانـگ برمـی آوْرد، گـوش می سـپرد و همـۀ آن نمونه هـای واال در جانـش نقـش 

بسـت، چنـان کـه تصویرهـا در آینـۀ شـّفاف نقـش بندنـد و بلکـه در دلش ثبات یافت، آن سـان 

کـه تصویرهـا در عدسـی دوربیـن جـای می گیرنـد؟

پیامبـر؟ص؟ هـرگاه ابـوذر حضـور داشـت، او را از میـان صحابـه بـه خـود نزدیـک می نمـود

کـه بـر دینـش بخـل و بـر دانـش  و چـون غایـب بـود، سـراغش را می گرفـت. ابـوذر انسـانی بـود 

یـد و از رسـول خـدا؟ص؟ در بـارۀ همـه چیـز، حّتـی دسـت زدن بـه سـنگریزه در  حـرص می ورز

یخته بودند، در سـینۀ  نمـاز، پرسـید و پیامبـر؟ص؟ هـر چـه را جبرئیـل و میکائیل در سـینه اش ر

ی در سـیره و رفتـار و هیـأت و عبـادت و نیک کـرداری  گاهـی داد کـه و یخـت و بـه اّمتـش آ او ر
و راست گفتاری و آفرینش و اخالق همچون عیسی است.2

یـد در بـارۀ مردی که دروازۀ شـهر دانش پیامبر، موالمـان امیرالمؤمنین؟ع؟  چـه گمـان دار

گشـت  کـه سرشـار از دانـش  گفـت: »گنجینـه ای بـود  ی از او پرسـیدند،  کـه در بـارۀ و گاه   آن 

کـه چنیـن کسـی که این  و سـپس دِر آن را محکـم بسـت.«3؟ آیـا مایـۀ شـگفتی بسـیار نیسـت 

کتاب )105/7 و 106( از اینان یاد نمودیم. 1. در همین 

د )ص312-316( بنگرید.
ّ
2. در بارۀ همۀ این ها به همین مجل

د)ص311( بنگرید.
ّ
3. به همین مجل
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ی همـۀ فیض رسـانی اش را از آن حضـرت؟ص؟  گونـه بـوده و در روزگار پیامبـر، همـواره در شـهر و

گرفتـه و از سرچشـمۀ وحـی آب ]زالل[ برمی داشـته، عقیـده اش دور از مبانـی اسـالم و حـّق 

که دیرگاهی  کسـانی  کعب األحبار یهودی، آن تازه اسـالم آورده، یا  آشـکار باشـد؛ اّما عقیدۀ 

ی پدیـدار شـدند و در پایتخـت فرعون هـا و هنگامی که تیرگی های چند الیه حقایق  پـس از و

کردنـد، بـه مبانـی اسـالم  را پوشـانده بـود، رشـد یافتنـد و نوجوانـی و جوانـی و پیـری را سـپری 

گاه، و بـا حکـم خویـش بـر ضـّد کسـی چـون  نزدیـک باشـد و دارنـدۀ آن عقیـده، بـه آن مبانـی آ

ی مجّسـم بوده، اّمـا در برابر سـرور مردم  گویـا حقایـق اسـالم پیـش چشـم و ابـوذر داوری کنـد؟ 

ی گشـته و طنینـش را شـنیده، اّمـا ایـن صحابی بـزرگ چنین  یختـۀ گـوش و غفـار نبـوده؛ یـا آو

نبوده است!

کوتـاه بیاییـم و بـا ایـن هیـأت حکـم دهنـده همراهـی  گفتیـم،  کـه در همـۀ آن چـه  گیریـم 

از  از طریق هـای صحیـح،  از آن چـه حافظـان و پیشـوایان حدیـث  آیـا می توانیـم  اّمـا  کنیـم؛ 

گفتـن و بـزرگ شـمردن و تأییـد سـیره و رفتـار   پیامبـر اسـالم؟ص؟ در سـتایش ایـن مـرد و مـدح 

و هدایتـش، بی اسـتثنای چیـزی از احوالـش در آغـاز یـا پایـان آن، آورده انـد، چشـم پوشـیم؟ 

گاه  کـه پیامبـر بـا دانـش نبـّوت از هـر چـه ابـوذر پـس از آن انجـام داده، آ ایـن در حالـی اسـت 

و  کارهـا  کـه در پـی  بـر مصیبت هایـی  بـه صبـر  را  او  کـه  بـه جـای آن  بـوده اسـت. پـس چـرا 

دعوتـش خواهـد دیـد، فراخواَنـد و آن سـختی ها را بـرای خـدا و در راه او بشـمارد و تبعیـد و 

کـرد، نهـی  کـه خواهـد  کارهایـی  ی خبـر دهـد، او را از  کـه پیـش خواهـد آمـد، بـه و راندنـش را 

ننمود و بدون بازداشتنش به بیان همین ها بسنده فرمود؟

کــه عقیــدۀ ابــوذر را نادرســت و مایــۀ  کــه آیــا آنــان  از ایــن هیــأت حکــم دهنــده می پرســیم 

کــه بــه  ی شــمردند، از بــزرگان صحابــه بودنــد یــا از دنباله هاشــان؛ طبیعــی اســت  شــگفتی از و

کــه آنــان از ایــن قــرار بودنــد: َحَکــم بــن ابی العــاص، مــروان بــن حکــم   مــا پاســخ می دهنــد 

ــن عــاص،  ــن ابی ســفیان، ســعید ب ــة ب ی ــن عقبــه، معاو ــن حکــم، ولیــد ب ــرادرش حــارث ب و ب
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از  تفاله هایــی  گــر خواهــی، بگــو:  ا و  بــن ابی ســرح؛  َســْعد  بــن  بــن خالــد، عبــداهلل  عبــداهلل 

ی  کــه در افتــادن بــه رو کســانی  کــه از مبانــی اســالم و حــّق آشــکار دور بودنــد و نیــز  ــه  بنی امّی

کردنــد و صلــح و صفــا را  ی  کاالی ناچیــز دنیــا و انباشــتن مــال از راه حــرام، از ایشــان پیــرو

کشــاندند و ضعیفــان اّمــت را از حقوقشــان  کام مصیبت هــا  برهــم زدنــد و خلیفــۀ وقــت را بــه 

برافروختــن  مایــۀ  و  پرداختنــد  حــرام  و  محتــرم  خون هــای  آشــامیدن  بــه  و  نمودنــد  کام  نــا

کینــۀ شــعله ور را  کــه همچنــان  گیــر برآوردنــد  گشــتند و از آن فتنــه ای فرا نبردهــای خونیــن 

یافــت نمــوده اســت.  روشــن نــگاه داشــته و نســل های پــس از ایشــان تــا روزگار مــا آن را در

گویــد.  کــه آن هیــأت حکــم دهنــده را برانگیختــه تــا نیندیشــیده ســخن  کینــه اســت  همیــن 

کســان مخالــف ابــوذر بودنــد[ اّمــا امــاِم ابوالســبطین، ]پــدر آن دو نــواده رســول، آن[  ]آری؛ ایــن 

ــا مبانــی دیــن  کــه ب ــوذر  ــا اعتقــاد صحیــح اب ی، و همــۀ صالحــان اّمــت ب دو امــام شــیر زادۀ و

ســازگار بــود، موافقــت نمودنــد و از مصیبت هــای ابــوذر رنجیده خاطــر شــدند و بــه ســبب آن، 

گرفتند. بر خلیفۀ آن روز عیب و ایراد 

تیری که از تیرهای قمار نیست، آواز داد!1

کـه آن هیـأت صادر نمود، »جبـران ملکون«، روزنامه نگار مسـیحی  حکـم سـتمگرانه ای 

کـه در شـمارۀ 2503 از سـال دهـم  و صاحـب امتیـاز نشـرّیۀ عراقـی األخبـار را جـرأت بخشـید 

)جمـادی األولـی 1368 قمـری( بـا سـوت و کـف آنـان بـه رقـص پـردازد. ایـن بیچـاره از مبانـی 

ی می کـرد. او ارزش و جایـگاه بـزرگان اسـالم را  گـر بـود، آن را پیـرو کـه ا گاه نیسـت؛  اسـالم آ

ی  گـر می دانسـت، ایشـان را منـّزه می دانسـت و از آنـان دفـاع می نمـود. اّمـا و کـه ا نمی دانـد؛ 

م پنداشـته و آن را بـا بیانـی رسـاتر از ایشـان، در بوتـۀ 
ّ
بافته هـای ایـن هیـأت را حقیقـت مسـل

ی نوشـته  یختـه؛ امـا سـخنان نیـش دار و آزارنـده نیـز در آن بـه روشـنی دیـده می شـود. و گفتـار ر

اسـت: »اّمـا ابـوذر ِغفـاری بـر آن بـود که هـر فرد باید همۀ آن چه را که از نیـاز خود و خانواده اش 

1. ایـن َمَثـل را در بـارۀ کسـی زننـد کـه بـه قبیلـه ای افتخار نماید که از آن نیسـت، یا به صفتی خودسـتایی نماید که در وی 
یافت نشـود. بنگرید به: مجمع األمثال )241/1(. )غ.(  
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کـه در ایـن  افـزون اسـت، در راه خـدا انفـاق نمایـد؛ اّمـا هیـچ یـک از صحابـه را نمی شناسـیم 

رأی بـا او همداسـتان بـوده باشـد؛ بلکـه او بـا بسـیاری از خردمنـدان و حکیمـان مسـلمان در 

یـده  کـه ابـوذر در رأی خویـش خطـا ورز  ایـن عقیـده بـه سـتیز برخاسـت. پـس تردیـد نیسـت 

یـده و رأیـش بـا قـرآن  ی خطـا ورز گشـت و م 
ّ
کـه مسـل ی جایـز نیسـت، پـس از آن  ی از و  و پیـرو

و سّنت و اصول و آموزه های اسالمی سازگار نیست.«

و  بیـاورد  عـذری  کـه  نمی خواهیـم  او  از  و  یـم  نمی پرداز او  سـرزنش  بـه  جـا  ایـن  در  مـا 

گونـه مباحـث  ی از همـۀ آن چـه در ایـن  گفتیـم، و کـه  خطایـش را جبـران نمایـد؛ زیـرا چنـان 

بایـد بـدان نزدیـک باشـد تـا بتوانـد در بـارۀ آن حکـم قطعـی نمایـد، دور ]و بیگانـه[ اسـت. جـز 

کـه ایشـان بـه مبانـی  یـده؛ بـا ایـن پنـدار  گمـان نیـک ورز کـه او بـه آن دروغ پـردازان  ایـن نیسـت 

گر مسـأله چنین بود که  گاهند. ا اسـالمی نزدیـک و از حقیقـت آن چـه بـدان حکـم کرده انـد، آ

ی بازخواسـت نماییم  که از و ی پنداشـته، باید به حق حکم می کردند. البّته ما را می رسـد  و

کـه در مـورد حکـم رانـدن قاطعانـه بـر ضّد یکـی از بزرگان اّمت، نمی توان به خوش گمانی بسـنده 

کرد؛ و او وظیفه داشت که برای بررسی حقیقت آن اّدعاها همۀ تالشش را به کار گیرد، حال آن 

که در یکی از پایتخت های اسـالم _ بغداد _ می زیسـت و مرکز دانش و دیِن دنیا _ نجف اشـرف 

گاه و  _ بسـی به وی نزدیک بود؛ جایی که دانشـوران و نویسـندگان و پژوهندگان و کارشناسـان آ

نابغه های روزگار در هر نسل در آن هستند. پس بر وی آسان بود که از آن جا ]= بغداد[ و این جا 

]= نجـف[ خبـر گیـرد. از ایـن رو عـذر او را نمی پذیـرم که چرا از روش برتر در قضاوت بیرون شـده؛ 

و این و همانندهایش را گناهی از گناهان آن هیأت حکم کننده می دانیم و ایشان هستند که 

باید به سـبب آن، مؤاخذه شـوند.

حکـم  یـج  ترو از  و  می دهنـد  انجـام  نیـک  کاری  دارنـد  گمـان  اینـان  کـه  می بینـم  گویـا 

کـه حّتـی مسـلمانان عادی از  بـی ارزش و تهمت زنـی بـه یکـی از بـزرگان اّمـت _ آن هـم تهمتـی 

کمونیسـم  کیـان اسـالم مقـّدس و مبـارزه بـا  کار خـود را دفـاع از  آن مبـّرا هسـتند _ شـادمانند و 
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گویـا  کـه آن اندیشـۀ نگون بخـت در اسـالم پدیـد آورده؛  ویرانگـر و بسـتن شـکافی می داننـد 

که  گواهی آورده اند  کسـانی  که برای رأی خویش، از سـخنان  گاه  کرده اند آن  کارسـتان  کاری 

از حقیقت و راستی منحرف هستند!

گواهان این هیأت

ابن َحَجــر  و  ابن کثیــر  و  آلوســی  گفتــار  بــه  اثبــات ســخن خویــش،  بــرای  هیــأت  ایــن 

کــه بــا اهــل بیــت  کســان نیافتــه  گفتــاری جــز ســخن همیــن  گویــا در بــارۀ ابــوذر   گواهــی جســته؛ 

و شیعیانشــان بــه دشــمنی برخاســته اند. چــه غافــل اســت _ یــا خــود را بــه غفلــت می زنــد_ ایــن 

ی آوردیــم؛ و از اعتمــاد بــه ایــن ســخنان بــی ارزش ســاختگی  کــه در بــارۀ و هیــأت از ســخنانی 

ــه مــا معــذورش می دانیــم؛ زیــرا در پــی چیــزی اســت  ــود! البّت ــه بی نیــاز ب و دروغیــن، چــه مای

کــه مــا پیش تــر آوردیــم، ایــن اّدعــا را نقــض و رد  کــه اّدعایــش را پشــتوانه باشــد؛ و ســخنانی 

کــرده و پــاره ای  ی، ایــن هیــأت بــه نقــل پــاره ای از همیــن ســخنان بســنده  می کنــد. از همیــن رو

دیگــر را از بافته هــای خویــش حــذف نمــوده؛ زیــرا آشــکارا میــان آن هــا تعــارض بــه چشــم 

ی آورده و پنداشــته  یافتــه و بدیــن حــذف رو گویــا خــود ایــن هیــأت آن تعــارض را در می خــوَرد. 

ــا  کتاب هــا نخواهنــد رفــت و آن تناقــض را درنخواهنــد یافــت ی ــه ســراغ آن  کــه پژوهنــدگان ب

گذشــت  کــه بــه حســاب اندیشــه ها و آرا رســیده نخواهــد شــد و هرچنــد پــس از  پنداشــته 

گفتــار آلوســی )روح  گشــت! پــس در ایــن جــا همــۀ  زمانــی، از آن هــا حساب کشــی نخواهــد 

کــه زر و ســیم  کســانی  کــه در تفســیر ایــن ســخن خــدای تعالــی: »و  ــم  ی المعانــی: 87/10( را می آور

ک مــژده ده.« ]بقــره/34[  ــا ــی دردن ــه عذاب ــان را ب ــد و آن را در راه خــدا انفــاق نمی کننــد، پــس آن می اندوزن

ــر نیــاز را  گفتــه اســت: »ابــوذر؟ضر؟ بــه ظاهــر ایــن آیــه اســتناد نمــود و انفــاق همــۀ مــال افــزون ب

کــه  یــه در همیــن زمینــه ماجرایــی درگرفــت  ی و معاو واجــب شــمرد. پــس در شــام میــان و

کــه در مدینــه بــود، شــکایت نمایــد. عثمــان او را نــزد  یــه را بــر آن داشــت تــا بــه عثمــان؟ضر؟  معاو

ی  کعــب األحبــار بــه و کــه  خویــش خواســت و بــر عقیــدۀ خویــش پافشــارنده یافــت؛ تــا آن جــا 
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گفــت: ›ای ابــوذر! همانــا دیــن راســت و مســتقیم اســالم، آســان ترین و عادالنه تریــِن دین هــا 

کــه دشــوارترین و ســخت گیرانه ترین دیــن  کــه انفــاق همــۀ مــال در دیــن یهــود _  اســت. حــال 

گــردد؟‹ اســت _ واجــب نگشــته، چگونــه در اســالم واجــب 

کـه  ی قـدری تندخویـی بـود و همیـن سـبب شـد  ابـوذر؟ضر؟ بـه خشـم آمـد. _ اصـواًل در و

بـالل؟ضر؟ را بـه سـبب ]سیاه پوسـت بـودِن[ مـادرش عیـب گویـد و بـالل نزد رسـول خـدا؟ص؟ از 

او شـکایت ُبـرد و پیامبـر بـه ابـوذر فرمـود: ›تـو مردی هسـتی که هنـوز قدری از آثـار جاهلّیت در 

گفـت: ›ای  تـا  َکْعـب را بزنـد؛ و بـه او  تـو مانـده اسـت.‹ _ پـس ابـوذر عصایـش را برافراشـت 

ی را دنبـال نمـود تـا  َکْعـب  گریخـت و ابـوذر و یهـودی! تـو را چـه بـه ایـن مطالـب؟‹  َکْعـب از او 

کـه  گزارشـی آمـده  ی را زد. در  کـه و بـه پشـت عثمـان پناهنـده شـد. اّمـا ابـوذر بازنگشـت تـا آن 

گشـتند و مـردم آیـۀ میـراث را  ایـن ضربـه بـه عثمـان خـورد. معترضـان بـه اّدعـای ابـوذر بسـیار 

گـر انفـاق همـۀ مـال واجـب باشـد، دیگر بـرای این آیه  برایـش قـراءت می کردنـد و می گفتنـد: ›ا

ی  ِگـردش ازدحـام می کردنـد و ایـن را از و کـه او بـود، ایشـان بـر  وجهـی نمی ماَنـد.‹ هـر جـای 

گزیـد و در ایـن زمینـه بـا عثمـان رایزنـی  گوشـۀ عزلـت  عجیـب و غریـب می شـمردند. پـس او 

کـه می خواسـت، در ربـذه  ی چنـان  کـه بـه ربـذه رود. پـس و ی مشـورت داد  کـرد. او نیـز بـه و

گزارشـی که در ایـن ماجرا می توان بـدان اعتماد کرد. اّما شـیعیان  گزیـد. ایـن اسـت  سـکونت 

ی را  کـه مایـۀ ایـراد بـر ذوالنوریـن ]= عثمـان[ باشـد تـا نـور و کرده انـد  گـزارش  گونـه ای  آن را بـه 

کامل ساختن نور خود ابا دارد.« کنند؛ و خداوند جز از  خاموش 

گفتار در چند جای درخور تأمل و نقد است: این 

1. وی گفتـه اسـت: »ابـوذر بـه ظاهـر ایـن آیـه اسـتناد نمـود.« ایـن آیـه را ظاهـری جز باطنش 

نیسـت و انفـاق همـۀ مـاِل زکات داده شـدۀ افـزون بـر نیـاز، در آن واجـب نگشـته اسـت. پـس 

کـه بـه وی داده انـد و او بتوانـد بـدان اسـتناد  چـه ظهـوری در آن اسـت تـا پشـتوانۀ نسـبتی باشـد 

ـد)ص320( 
ّ
نمایـد و تکیـه زنـد؟ ایـن آیـه فقـط از زر انـدوزی نهـی می کنـد؛ همان کـه در همین مجل
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روشـن نمودیـم. هرگـز از ابـوذر سـخنی بـه صراحـت یا اشـاره در بارۀ این نسـبت که بـدو داده اند، 

کـه هـر چـه از وی یـا در بـارۀ وی روایـت شـده، بـا ایـن نسـبت  کردیـم  گاهتـان  نرسـیده؛ بلکـه آ

منافـات دارد.

ماجـرا صـورت  پـی همیـن  در  یـه  و معاو ابـوذر  میـان  کـه سـتیز  اسـت  آن  بـر  آلوسـی   .2

کـه سـتیز میـان آن دو  ـد )ص295( بـه نقـل از صحیـح بخـاری آوردیـم 
ّ
پذیرفـت. اّمـا در همیـن مجل

کتـاب نـازل  کـه آیـه در بـارۀ اهـل  یـه اّدعـا می کـرد  در بـارۀ نـزول ایـن آیـه بـود و نـه مفـاد آن. معاو

کتـاب و مسـلمانان می دانسـت. نیـز مقصـود ابـوذر از انفـاق  گشـته؛ و ابـوذر آن را شـامل اهـل 

نیـاز  بـر  افـزون  ی مـال  کـه مقصـود و و دانسـتیم  بیـان شـد  انفـاق داده شـده،  مـاِل  و مقـدار   

گونـۀ واجـب یـا اختیـاری بـدان فراخوانـده اسـت.  کـه شـرع بـه  نیسـت، بلکـه همـان اسـت 

ک اسـت و مـردم را از  کـه هم ردیـف احتـکار خـورا ی تنهـا در برابـر زر انـدوزی بـود  اعتـراض و

کـه دیـن  کام می سـازد و بـه ویـژه فقیـران را از حقـوق خویـش  بهره هـای زر و سـیم و رشـد آن نـا

گفتیـم. برایشـان قـرار داده، محـروم می کنـد. مـا در بـارۀ همـۀ این هـا بـه تفصیـل سـخن 

کعب األحبار آورده، ما پیش تر اصل این ماجرا و چگونگی  گزارش  3. در بارۀ آن چه از 

کـه در هیـچ یـک از آن هـا، ایـن بافتـۀ آلوسـی یافـت  آن را بـا عبارت هـای مختلفـش آوردیـم 

گفـت: »همانـا دیـن راسـت و مسـتقیم اسـالم ... .« و نیـز در آن هـا  کـه  َکْعـب بـه ابـوذر  نگـردد 

کـه  َکْعـب بـه پشـت عثمـان پناه آورده و ابوذر بـدان اعتنا نکرده و ضربـه اش به عثمان  نیامـده 

ضعیف تریـن  از  هرچنـد  مأخـذی  دروغ بافـی اش  ایـن  بـرای  آلوسـی  کاش  باشـد.  خـورده 

کـردن ضربـۀ ابـوذر ی خواسـته تـا بـا وارد   کتاب هـا یـا تألیفـات قّصه پـردازان یـاد می کـرد؛ اّمـا و

ی بشـوراند؛ لکـن بـه برکـت  کنـون در جهـان بـرزخ اسـت _ بـر عثمـان، دیگـران را بـر و کـه ا  _ 

گشته است. یش محروم  کام و در آرزو گمان خویش نا ی درست، در  ژرف کاو

یادی،  در ایـن جـا، عبـارت احمـد )المسـند: 63/1 ]102/1[( را از طریـق ماِلـک بن عبداهلل ز

کـه عصایـی در دسـت داشـت، از عثمـان بـن  َعّفان؟ضر؟  از ابـوذر برایتـان یـاد می کنیـم: »ابـوذر 
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گفـت: ›ای  َکْعـب! عبدالّرحمـان ]بـن  اجـازۀ ورود خواسـت و او اجـازه اش داد. عثمـان؟ضر؟ 

گـر  گفـت: ›ا عـوف[ درگذشـته و مالـی بـر جـای نهـاده؛ رأی تـو در بـارۀ آن چیسـت؟‹  َکْعـب 

کـی نیسـت.‹ ابـوذر عصایـش را بـاال ُبـرد و بـر  َکْعـب  حـّق خـدای را در آن بـه جـا آورده، آن را با

کـوه برای  کـه ایـن  کـه فرمود:“دوسـت نمـی دارم  نواخـت و گفـت: ›از رسـول خـدا؟ص؟ شـنیدم 

مـن باشـد و از طـال باشـد و آن را انفـاق کنـم و خداونـد از مـن بپذیـرد و پـس از خود شـش اوقیه 

ی شـنیده ای؟‹  گـذارم.” ای عثمـان؛ تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم! آیـا ایـن را از و از آن باقـی 

گفـت: ›آری.‹« _ و ایـن جملـه را سـه بـار پرسـید. _ عثمـان 

کـه آن ماجـرا بـه امـوال عبدالّرحمـان بن عـوف بازمی گردد  گـزارش روشـن می شـود  از ایـن 

کـه دسـت های مـردان از  کـه طالهـای بـر جـای مانـده از او را بـا تیشـه می شکسـتند، چنـدان 

آن پینـه بسـت؛ و یک چهـارم از هشـت یِک مالـش 80000 سـّکه بـود و ایـن امـوال از مـال خـدا 

کـه اسـتحقاق داشـته باشـد، به او عطا شـده بود.  کـه همـۀ مسـلمانان در آن برابرنـد، بـدون آن 

ی  پـس ایـن کار، ویژه بخشـی منفـور و زر انـدوزِی نهـی شـده بـود و فتوای  َکْعب چیـزی از کار و

پایـان یـا سـود تجـارت  کار بـود و نـه زاد و ولـد چهار ِکشـت و  را توجیـه نمی کـرد؛ زیـرا نـه نتیجـۀ 

کـه  کـش نمایـد؛ بلکـه همـۀ ایـن مـال از آِن خـدا بـود  تـا خـارج نمـودن حقـوق خداونـد از آن، پا

گـر ابن عـوف هـم در آن سـهمی داشـت، تنهـا  تمـام مسـلمانان در آن سـهم یکسـان دارنـد؛ و ا

هـم وزن و هم انـدازۀ دیگـر مسـلمانان بـود.

شـگفتا از این فتوا خواسـتن، آن هم تنها از  َکْعب _ که پیش تر یهودی و تازه مسـلمان بود _ 

که دانشمند صحابه، ابوذر، حضور داشت. فتواخواهنده نیز نیک می دانست که  در مجلسی 

حقیقـت آن مـال چیسـت؛ زیـرا خـودش آن را بـه وی بخشـیده بـود، آن هـم به ازای این کـه در روز 

 شـورا وی را بـا حسـن انتخـاب، بـه خالفـت برگزیـده بـود. ثـروت شـخصی او بـه انـدازۀ ایـن بـذل 

و بخشـش های گـزاف نبـود و منبعـی بـرای بـذل و بخشـش، جـز مـال خدا نداشـت. پس بـر ابوذر 

که به موارد احکام شـرع بصیرت داشـت، واجب بود که به آن زشـتی ها در برابر کسـی که چنین 
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بخششـی را روا شـمرد و آن که دریافت و اندوختنش را مباح دانسـت و نیز آن که کوشـید تا این 

کارهای  که به نیکی بخوانند و به  گروهی باشـند  کارها را توجیه نماید، اعتراض نماید. »و باید از شـما 

کارهای زشت و ناپسند باز دارند، و آنانند رستگاران.« ]آل عمران: 104[ معروف فرمان دهند و از 

گـر ایـن نظرّیـۀ ابـوذر، کمونیسـم یـا سوسیالیسـم را ایجـاب می کند، باید گفـت که پیش  ا

یـخ  کـرده اسـت. طبـری )تار از او، خلیفـۀ دوم بـا بیانـی کامل تـر و توضیحـی روشـن تر، آن را ابـراز 

گـر به  األمـم و الملـوک: 33/5 ]226/4[( از طریـق ابووائـل آورده کـه عمـر بـن خّطـاب؟ضر؟ گفـت: »ا

کار می مانـدم، افـزودۀ امـوال توانگـران را می سـتاندم  کار بـوده ام، بـر  کنـون بـر   انـدازۀ آن چـه تا

ـی: 158/6( بـا ذکر سـند روایت 
ّ
و میـان مهاجـران فقیـر تقسـیم می کـردم.« ایـن را ابن  َحـْزم )الُمحل

گزارش در نهایِت درستی و شکوه است.« گفته است: »سند این  کرده و 

کشاورزی  کتاب عصر المأمون )2/1( آمده است: »عمر بن خّطاب تهیۀ آب و ملک و  در 

کـرد؛ زیـرا روزِی خـود و خانـواده و بـردگان و غالمانشـان را از بیـت المـال  را بـر مسـلمانان حـرام 

می پرداخـت و آنـان بـه تهیـۀ اموال دیگر، نیاز نداشـتند.«

آری؛ نظرّیـۀ خلیفـۀ دوم در بـارۀ امـوال از چشـم ایـن هیـأت پوشـیده مانـده و یـا خالفت، 

از  را  آنـان  تـا شـوکتش  نبـود  ابـوذر خلیفـه  اّمـا  بازداشـته؛  ی  بـر و یـدن  گسـتاخی ورز از  را  آنـان 

را  کسـی  و  درگذشـت  بی کـس  و  تنهـا  تبعیدگاهـش  در  و  بـازدارد  ی  و در بـارۀ  دروغ پـردازی 

کفـن و دفنـش پـردازد؛ پـس همـه،  کـه یـاری یـا حمایتـش نمایـد و یـا پـس از مـرگ بـه  نداشـت 

کـه بـه  ی می پرنـد. اّمـا روزی دیگـر نیـز او را هسـت  کرم هـا نیـز بـر و حّتـی سوسـک های سـیاه و 

کـه  گونـۀ اّمتـی واحـد در آن محشـور می گـردد و پرده هـا برمی افتـد و رأی ابـوذر و تهمت هایـی 

کـه مـردم در آن حضـور می یابنـد و داوری از آِن  بـدو زده انـد، آشـکار می گـردد؛ همـان روزی 

خدای یکتای چیره است.

کـه فـردی تندخـو بـوده اسـت؛ ایـن بـا آن تشـبیه رسـول  ی نسـبت داده  4. آلوسـی بـه و

کـه ابـوذر را در رفتـار و سـیره و ُخلـق و عبـادت و پارسـایی، هماننـد  خـدا؟ص؟ منافـات دارد 
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ی نمونـۀ مجّسـم مسـیح؟ع؟ در ایـن اّمت اسـت. چگونه ممکن  مسـیح؟ع؟ دانسـت1؛ پـس و

بـه تندخویـی فراخواَنـد؛  را  او  کـه دینـداری اش  بـوده باشـد؛ مگـر آن  او فـردی تندخـو  اسـت 

کـه مؤمنـان ایـن گونه انـد و در میـان خـود آرام و متیـن هسـتند و در راه خـدا سـخت   همچنـان 

و خشـن هسـتند؛ و ابوذر در صف پیشـاهنگان مؤمنان جای دارد. پس نمی توان به صّحت 

رسـول  می دانسـته  کـه  گفتـه  بـد  بـالل[   =[ کسـی  بـه  ابـوذر  آن،  در  کـه  سرسـپرد  روایـت  ایـن 

ی بـود. خـدا؟ص؟ او را بـه خـود نزدیـک می نمـود و مقـّرب می داشـت و دوسـتار و

گـر ایـن روایـت دارای سـندی صحیـح باشـد، در اثبـات مفـاد خـود حّجـت  پـس حّتـی ا

نیسـت؛ زیـرا آن چـه از حـال ابـوذر معلوم اسـت، خبر پیامبر راسـتگوی امین در بارۀ او اسـت. 

یت 
ّ
کـه ایـن روایـت صحیح باشـد، تنها یک ماجـرای جدا و اّتفاقی اسـت ]و کل بـه فـرض هـم 

نـدارد[ و قضیـه ای اتفاقـی بـوده و شـاید پیـش از حرام سـاختن این کار ]بدگویی به مسـلمانی 

کننـدگان صحیـح بخـاری2 چنیـن عـذری یـا  کـه شـرح  کـرده باشـد؛ چنـان  ی چنیـن  دیگـر[، و

کـه ابـوذر ُخلـق و  امثـال آن را آورده انـد. پـس نمی تـوان بـا هماننـد چنیـن روایتـی ثابـت نمـود 

ی در موضـوع حاضـر را بـر پایـۀ آن دانسـت. خویـی تنـد داشـته و سـخن و

کـه در کتاب مسـائل الجاهلّیـه )ص129( آورده،  شـاید آلوسـی در ایـن جـا از آن سـخن خـود 

کـه ابـوذر؟ضر؟ بـه نهایـت معرفـت رسـد، با بالل  ی گویـد: »پیـش از آن  یـده اسـت. و غفلـت ورز

گفـت: ›ای زادۀ زن سـیاه!‹ چـون  َحَبشـِی اذان گـو بـه دشـنام گویی پرداختنـد و ابـوذر بـه او 

بـالل بـه رسـول خـدا؟ص؟ شـکایت ُبـرد، پیامبر به او فرمود: ›بالل را به سـبب سـیاهی مادرش، 

از خـود  اثـری  کـه هنـوز  گفـت: ›آری.‹ فرمـود: ›گمـان دارم  ابـوذر  گفتـی؟‹  دشـنام و عیـب 

گفـت:  و  نهـاد  ک  خـا بـر  را  گونـه اش  ابـوذر  پـس  اسـت.‹  مانـده  تـو  در  جاهلّیـت  بزرگ بینـی 

گام بگذارد.‹« که بالل بر آن  گاه  ›گونه ام را برنمی دارم تا آن 

د )ص312-314( گذشت، بنگرید.
ّ
1. به آن چه در همین مجل

2. بنگریـد بـه: فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری تألیـف ابن حجـر ]87/1[؛ إرشـاد السـاری لشـرح صحیـح البخـاری 
]586/3-587[؛ ُعْمـدة القـاری شـرح صحیـح البخـاری تألیـف عینـی ]262/8[�
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ی چنیـن آورده و َقْسـَطالنی )إرشـاد الّسـاری فـی شـرح صحیـح البخـاری:  گـزارش را برمـاو ایـن 

کـرده و گفتـه اسـت: »ابن ملقـن افزوده اسـت که بالل  113/1 ]196/1-197[( بـه همیـن سـان یـاد 

گام نهاد.« ی  گونـۀ و نیـز بـر 

این است ابوذر و ادب و کرامت اخالقی اش؛ و هرآینه او ُخلقی باعظمت داشته است.

ی یکـی از آن  کاش و کـه معترضـان بـه ابـوذر بسـیار بودنـد ... .  5. آلوسـی اّدعـا نمـوده 

معترضـان را یـاد می کـرد یـا مأخـذی هرچنـد از بی ارزش تریـن مأخذها را نام می ُبـرد که در این 

اّدعـا بـا او همداسـتان باشـد. در آن روزگار، صحابـه یـا بـا فریـاد ابـوذر همـراه بودنـد، یـا او را بـر 

گرفتاری هایـش رنجیده خاطـر بودنـد و یـا از  مصیبت هایـش دلـداری می دادنـد، یـا از آزارهـا و 

کسـی نبـود  ی بـه ایـن مصیبت هـا عیـب و ایـراد می گرفتنـد. پـس در آن حـال  کننـدۀ و مبتـال 

کـه بـه گواهـی داناتریِن  ی را رد کنـد و آیـۀ میـراث را در یـاد داشـته باشـد؛ اّمـا ابـوذر  کـه سـخن و

د خدا بر آن دو و خاندانشـان باد! _ ظرف سرشـار از دانش بوده،  و اّمت و دروازۀ شـهر دانش پیامبر _ در

آن آیـه را از یـاد بـرده باشـد!

بـر شایسـتگان صحابـه بسـی سـخت بود که خبر مصیبت سـنگین تبعید ابـوذر به ربذه 

گوششـان پذیرای  کراهت داشـتند و  کنند؛ زیرا از شـنیدن آن  را زبان به زبان میان خود بازگو 

کـه ایـن خبـر بـد و ننـگ آور را شـنید، بارهـا می گفـت: »اّنـا هلل   آن نبـود، هـر صحابـی شایسـته 

و اّنـا الیـه راجعـون.« و بـه او خطـاب می کـرد: »در انتظـار ]کیفـر الهـی بـرای[ آنـان باش و ایشـان 

کننـدگان  کـه در بـارۀ پـی  کـن! _ و ایـن سـخنی اسـت  را زیـر نظـر داشـته بـاش و صبـر پیشـه 

گـر آنـان ابـوذر را دروغ زن دانسـتند، مـن چنیـن  گفتـه شـده اسـت. _ بارخدایـا! ا شـتِر ]صالـح[ 

گر آنـان او را خائـن و ناروزن  گـر ایشـان مّتهمـش نمودنـد، مـن چنیـن نکنم؛ ا نکنـم؛ بارخدایـا! ا

کـس را  کـه هیـچ  گاه  کـه رسـول خـدا او را امیـن می دانسـت، آن  شـمردند، مـن چنیـن نکنـم؛ 
کـس راز نمی گفـت.«1 کـه بـا هیـچ  گاه  امیـن نمی شـمرد؛ و بـا او راز می گفـت، آن 

د: ص315�
ّ
1. بنگرید به: همین مجل
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کـه مـال خدا  شـاید مقصـود آلوسـی از آن معترضـان بـه ابـوذر، فرومایـگان بنی امّیـه باشـد 

را دسـت بـه دسـت کردنـد و بندگانـش را بـه بردگـی گرفتنـد و دینـش را مایۀ خیانـت و کتابش 

را دسـتمایۀ نیرنـگ سـاختند؛ اّمـا آنـان با اسـتناد بـه قرآن بحث و جـدل نمی کردند و جز ظاهر 

ایـن سـخن خـدای تعالـی: »و بهـرۀ خویـش را از دنیا فراموش مکن.« ]قصـص/77[ چیزی از کتاب 

بـود؛  جنگـی  دسـت افزار  و  سـرنیزه  بـا  سـتیز  آنـان،  جـدل  و  بحـث  و  نمی شـناختند   خـدا 

گفتارشان در این زمینه غوغا و هیاهو بود. آلوسی نیز  زیر  لوای وحدِت انگیزه، از همینان  و 

ی نموده است! پیرو

ی و عجیـب  گـرد آمدنشـان در پیرامـون و کـه ابـوذر از اعتـراض مـردم و   6. او پنداشـته 

ی، بـه ربـذه کوچیـده اسـت؛ آن هـم پس از  و غریـب شـمردن رأیـش، بـه سـتوه آمـده و از ایـن رو

ی مشـورت داد که به ربذه رود؛ پس ابوذر به خواسـت  کـه بـا عثمـان رایزنـی نمـود و او بـه و ایـن 

کـه گفتیـم، او را بـه ربـذه  گزیـد. ایـن نیـز دروغـی دیگـر اسـت و چنـان  خویـش در آن جـا سـکنا 

تبعیـد نمودنـد و مـردم را از بدرقـه اش بازداشـتند و هیـچ کـس جـز موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه بـا ایشـان بـود، بـه او نزدیـک نگشـت. نیـز گذشـت آن چـه میـان  ی و عّمـار  و دو امـاِم زادۀ و

ایشان و مروان رخ داد و آن چه پس از آن میان امام و عثمان درگرفت؛ و هم سخنان دلداری 

کـه بدرقـه کننـدگان ابـوذر بـا او گفتنـد و آن چـه خـود ابـوذر بـا دیـدار کنندگانـش در  دهنـده ای 

گمـان داری  گزنـدۀ نرینـۀ پـدرش! آیـا  ربـذه در میـان نهـاد؛ و هـم سـخن عثمـان بـه عّمـار: »ای 

کـه همگـی آشـکارا نشـان می دهنـد ابوذر  کـه مـن از تبعیـد ابـوذر پشـیمانم؟« و دیگـر سـخنانی 

کار را بـر انجـام دهنـده اش عیـب  گونـه ای ناخشـنودانه تبعیـد گشـت و همـۀ صحابـه ایـن   بـه 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ از ایـن تبعیـد و بیـرون  گرفتنـد. پیـش از همـۀ این هـا، دانسـتید  و ایـراد 

کنـار مـزار پیامبـر بـزرگ، خبـر  رانـدن بـه خـالف میـل شـدید و شـعله ور ابـوذر بـرای مانـدن در 

گذشـت، بنگریـد. اّمـا آلوسـی  ـد 
ّ
کـه از ایـن مجل داد. بـه تفصیـل ایـن سـخنان در صفحاتـی 

کشـد؛ پـس بـرای  خواسـته تـا محبـوب خویـش را از زیـر فشـار سـنگین نقـد و نکوهـش بیـرون 

کـه کاوشـگران، عیـب و کاسـتی اش را آشـکار  ایـن ماجـرا تصویـری خیالـی آفریـده و پنداشـته 

372/8

)515(

567 ]ایمان ابوذر و سیرۀ او[



یـد که با آن چه  نمی سـازند! کاش آن هیـأت حکـم کننـده از ایـن جملـۀ اخیـر غفلت نمی ورز

کـه بیـرون  یده انـد  گـواه آورده، منافـات دارد. آن دو اعتـراف ورز گفتـار ابن کثیـر و ابن َحَجـر  از 

ی بـود؛ هرچند کوشـیده اند تا برای  شـدن ابـوذر بـه سـوی ربـذه، تبعیـدی بر خالف خواسـت و

کار عـذری بتراشـند. کننـدۀ ایـن 

کـه در ایـن ماجـرا می تـوان بـدان اعتمـاد  گزارشـی  گفتـه اسـت: »ایـن اسـت  7. آلوسـی 

امیـال  طبـق  را  ثابـت  حقیقت هـای  می کوشـد  چگونـه  کـه  مـرد  ایـن  بـه  بنگریـد   کـرد ... .« 

و هوس هـای خویـش انـکار نمایـد و گمـان دارد کـه اّمـْت بافته هـای وی را اصلـی درخور پیروی 

کشـید  خواهیـد  پـرده  تاریـخ  صفحـۀ  بـر  و  نمـود  خواهـد  محـو  را  کتاب هـا  و  شـمرد   خواهـد 

کتـاب وی روی  کتابـی جـز  کـرد و از هـر  و حدیث هـا را از مجموعه هـای روایـی حـذف خواهـد 

کـه در  کرده انـد، آن سـان  کـه هـر چـه را وی نفـی نمـوده، اثبـات  کتاب هایـی  گرداْنـد؛  خواهـد 

کـه در ایـن مسـأله دانشـوران دو دسـته اند:  همیـن پژوهـش آوردیـم. چکیـدۀ سـخن آن اسـت 

برخـی آن را بـه بیـان تاریخـی یـاد نمـوده یا در قالب حدیـث روایت کرده اند، بـی آن که به خوب 

کـه اینـان را شـناختید. دسـتۀ دیگـر همـۀ آن ماجـرا را می پذیرنـد، اّمـا بـرای  و بـدش بپردازنـد؛ 

خالفـت  شـکوه  می خواسـته  کـه  می آورنـد  عـذر  چنیـن  ]=عثمـان[  کارهـا  آن  دهنـدۀ   انجـام 

و جایـگاه شـریعت و حرمـت دیـن را پـاس دارد1 و هیـچ یـک از اینـان شـیعه نیسـتند تـا آلوسـی 

که هیچ یک از برجسـتگان و حافظان اهل  روایتشـان را درخور اعتماد نداند. آیا ممکن اسـت 

گـزارش شـیعیان را صحیـح  گذشـته بـه آن چـه آلوسـی آورد، پـی نبـرده و  سـّنت در سـده های 

پنداشـته و همگـی آن را از مایه هـای طعـن و ایـراد بـر عثمـان دانسـته و در پـی عـذرآوری بـرای 

کننـده  کارش برآمـده باشـند؟ پـس از ایـن همـه، دیگـر عـذری بـرای آن هیـأت داوری  توجیـه 

دروغ  آمیـزه اش  کـه  ورزد  اعتمـاد  آلوسـی  گفتـار  ایـن  همچـون  سـخنانی  بـر  کـه   نمی مانـد 

و درون مایه اش غلط ها و اشتباهات است و عیب و نقْص همۀ پیرامونش را فراگرفته است.

گواه نخست این هیأت! این بود وضع 

ِضره: 146/2 ]74/3-75[؛ الّصواعق المحرقه: ص68 ]ص114[؛ تاریخ الخمیس: 268/2� 1. بنگرید به: الّریاض الّنَ
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کیسـت!  کـه ابن کثیـر   و اّمـا شـاهد دوم: شـاهد دوم آنـان، ابن کثیـر اسـت؛ و چـه دانیـد 

یـخ چگونـه اسـت! مجموعه هـای ناسـزا و زشـتی،  کـه دو کتـاب او در تفسـیر و تار و چـه دانیـد 

ی  دائـرة المعارفـی از  بهتـان و دروغ، و دفترهـای فریبگـری و حق پوشـی! از فریبکاری هـای و

کـه ذخیـره نمـودن افـزون بـر هزینـۀ خانـواده  کـه بـه ابـوذر نسـبت داده  در ایـن جـا همـان اسـت 

را حـرام دانسـته و بـدان فتـوا مـی داده و مـردم را بـه آن برمی انگیختـه اسـت ... . ایـن در حالـی 

کـه هیـچ فتـوای آشـکار یـا اشـاره واری از ابـوذر در ایـن تحریـم یـا برانگیختـن و فرمـان  اسـت 

دادن و سـخت گرفتـن بـر آن یافـت نمی گـردد، مگـر آن چـه دروغ پردازان با نسـبت های جعلی 

در دوره هـای اخیـر سـاخته اند.

کـــه طبـــری از نامـــۀ ســـرَیّ  گزارشـــی دانســـته اند  یشـــۀ ایـــن دروغ هـــا را  کـــه ر آری؛ بســـا 

کفـــر، آورده و صفحـــۀ  دروغگـــو از طریـــق شـــعیِب ناشـــناخته، از ســـیِف بی اعتبـــار مّتهـــم بـــه 

کـــه  کســـانی هســـتند  یخـــش را بـــا آن زشـــت و ناهنجـــار نمـــوده اســـت. اینـــان همـــان  تار

جایگاهشـــان را در دیانـــت و صداقـــت و امانـــت دانســـتید و بـــه ویـــژه وضـــع روایتشـــان را 

کســـی همچـــون ابن کثیـــر و پیروانـــش پوشـــیده نمانـــده؛ اّمـــا ایشـــان چنـــان  یافتیـــد. ایـــن بـــر  در

ابـــوذر را ]در نگاهشـــان[ بـــه دور افکندنـــد تـــا او را از جایـــگاه خـــود فروکشـــند و آرای او را از 

ــا در  ــد؛ اّمـ ک چنـــگ زده انـ ــا ــر خـــس و خاشـ ــه هـ ــی بـ ــون غریقـ ــد. پـــس همچـ ــار بیندازنـ اعتبـ

کـــه از ابـــوذر در ایـــن زمینـــه  گشـــته اند. تنهـــا چیـــزی  کام و شکســـت خورده  ی خویـــش نـــا آرزو

ـــارۀ انباشـــتن زر  گـــزارش ســـّنِت رســـیده از پیامبـــر اســـالم در ب گرامـــی و  رســـیده، تـــالوت آن آیـــۀ 

ـــالف  ـــه اخت ک ـــد  یافتی ـــتید و در ـــت آن را دانس ـــزان دالل ـــی؛ می گرام ـــۀ  ـــا آن آی ـــت. و اّم ـــیم اس و س

گـــر چنیـــن نســـبتی درســـت باشـــد،  یـــه در بـــارۀ نـــزول آن بـــوده و نـــه مفـــادش؛ و ا ابـــوذر و معاو

گردند. ی آنان بدان مّتهم یا هر دو از آن تبرئه  باید هر دو

وانگهـی دو تـن دیگـر بـا اّدعـای ابـوذر در بـارۀ شـأن نـزول آیـه همداسـتانند. خـود ابن کثیر 

کـه ایـن آیـه  کـه ایـن آیـه عمومّیـت دارد. نیـز از سـدی نقـل شـده  از ابن عّبـاس روایـت نمـوده 

کـم و بیـش بـا ابـوذر موافـق اسـت. ی نیـز  در بـارۀ مسـلمانان اسـت؛ پـس و
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کـه ابن عّبـاس و سـدی گفته انـد: »این آیه در بارۀ  در تفسـیر الخـازن )232/2 ]221/2[( آمـده 

که زکات نمی پردازند.« ُقْرُطبی )الجامع ألحکام القرآن: 123/8 ]79/8[(  مسـلمانانی نازل گشـته 

کسـان دیگـر از مسـلمانانند.  کتـاب و  کـه مقصـود از اینـان اهـل   گویـد: »ابـوذر و جـز او بـر آننـد 

گـر مقصـود آیـه تنهـا اهل کتـاب بود، کلمـۀ ›و اّلذیـن‹ را پیش از  و همیـن صحیـح اسـت؛ زیـرا ا

کـه بـه  گرفتـه و جملـه ای اسـت  ›یکنـزون‹ نمـی آورد؛ پـس ایـن جملـه معنایـی تـازه را از سـر 

جملـۀ پیـش از خـود عطـف گشـته و کالمـی نـو و مرفـوع  بـه سـبب مبتـدا بـودن اسـت. سـدی 

که مقصود مسلمانان است.« عقیده دارد 

کـه مقصـود از ایـن آیه، مسـلمانانی  زَمْخَشـری )الکّشـاف: 31/2 ]266/2[( گویـد: »می شـود 

ی )أنـوار التنزیـل وأسـرار التأویـل:  گنج انـدوزی می کننـد و انفـاق نمی نماینـد.« بیضـاو کـه  باشـند 

کـه مـال می اندوزنـد  کـه مقصـود مسـلمانانی باشـند  گفتـه اسـت: »می شـود   )]403/1[ 499/1 

کـه  گویـد: »سـزاوارتر اسـت  و حـّق آن را ادا نمی کننـد.« شـوکانی )فتـح القدیـر: 339/2 ]366/2[( 

کتـاب  کـه تنهـا شـامل اهـل  گسـترده تر از آن اسـت  گـردد؛ زیـرا  آیـه بـر عمومّیـت لفظـش بـار 

گفتـه اسـت: »مقصـود از ›اّلذیـن‹ یـا بسـیاری از عالمـان  شـود.« آلوسـی )روح المعانـی: 87/10( 

یهـودی و راهباننـد و یـا مسـلمانان؛ و ایـن مناسـب تر اسـت، زیـرا فرمـوده اسـت: ›و آن را در راه 

خدا انفاق نمی کنند.‹ ]بقره/34[«

و شایسـته تر اسـت؛  و سـزاوارتر  ابـوذر درسـت  رأی  ایـن سـخنان،  پایـۀ مجمـوع  بـر   پـس 

ی بـر ایـن بـاور نبـوده، بلکـه دیگـران نیز همین عقیده را داشـته اند. چرا آنـان به همین  و تنهـا و

کـه تهمت را  کـه بـر ابـوذر بسـته اند، مّتهـم نگشـته اند؟ آیـا ابوذر را حسـابی دیگر اسـت  تهمـت 

ی، و نـه بـر آنـان، روا می سـازد؟ آری؛ آری؛ چنین اسـت! بـر و

گـزارش  نمـوده،  روایـت  ابـوذر  را  آن چـه  از صحابـه هماننـد  تـن  اّمـا سـّنت؛ چندیـن  و 

یده اند؛  کرده انـد؛ اّمـا ایـن قـوم بـر هیـچ یک از آنـان کینه ای را که بر ابـوذر در دل نهفته انـد، نورز

ی از همـان آغاز در بارۀ امامت داشـته و گرایش علوی و دشـمنی اش  بـه دلیـل اعتقـادی کـه و
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بـا بنی امّیـه را همـواره آشـکار می سـاخته اسـت. پـس کوشـیدند تا بـا هر چه در تـوان دارند، نام 

او را بیاالینـد و رأیـش را باطـل جلـوه دهنـد. برخـی از آن صحابـه ]کـه هماننـد همیـن روایـت را 

گـزارش کرده انـد[ از ایـن قرارنـد:

کــه نــزد وی  گشــت و دیــد  گویــد: »پیامبــر؟ص؟ بــر بــالل درون  1. عبــداهلل بــن مســعود. وی 

گفــت: ›آن را بــرای میهمانــان تــو  پشــته ای از خرمــا اســت. فرمــود: ›ای بــالل! ایــن چیســت؟‹ 

گــردد؟ ای بــالل!  کــه ایــن برایــت دودی در آتــش دوزخ  فراهــم مــی آورم.‹ فرمــود: ›آیــا بیــم نــداری 

گرفتــه،  کــه خــدای صاحــب عــرش، روزِی بندگانــش را بــر عهــده  کــن و بــا توّجــه بــه ایــن  انفــاق 

از نــداری نتــرس!‹«

ایـن را َبـّزار ]المسـند: 348/5[ بـا سـند حسـن؛ و َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر ]340/1[( روایـت 

کـه از آن، بخاری در آتش  نموده انـد. عبـارت َطَبرانـی چنیـن اسـت: »و فرمـود: ›آیـا بیم نداری 

کنـد؟‹« دوزخ فـوران 

گوید: »پیامبر؟ص؟ به عیادت بالل رفت. او برایش پشته ای خرما آورد.  ی  2. ابوهریره. و

کـرده ام.‹  فرمـود: ›ای بـالل! ایـن چیسـت؟‹ گفـت: ›ای رسـول خـدا! آن را بـرای شـما ذخیره 

گـردد؟ ای بـالل انفاق کـن و با توّجه  کـه برایـت بخـاری در آتـش دوزخ  فرمـود: ›آیـا بیـم نـداری 

گرفته، از نـداری نترس!‹« کـه خـدای صاحـب عـرش، روزِی بندگانش را بر عهـده  بـه ایـن 

آن را ابو َیْعلـٰی ]المسـند: 430/10[؛ َطَبرانـی )المعجـم الکبیـر ]342/1[(؛ و همـو )المعجم األوسـط 

]272/3[( با سند حسن روایت نموده اند.

کیسـه را مبند ]و  گفته اسـت: »رسـول خدا؟ص؟ فرمود: ›سـِر  ی  3. أسـماء دختر ابوبکر. و

کـه بـا تـو چنیـن کننـد.‹« در روایـت دیگر این گونه اسـت: »انفـاق کن/ببخش/ بخـل مـورز [؛ 

ببار/دیگـران را از عطـای خویـش بازنـدار؛ کـه خداونـد تـو را از عطایش بازخواهد داشـت؛ و آن 

چـه را داری، نـزد خویـش نـگاه مـدار؛ کـه خداونـد بر تـو چنین کند.«
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آن را بخـــاری ]الّصحیـــح: 520/2 و 915[؛ مســـلم ]الّصحیـــح: 409/2[؛ و ابـــوداوود ]الّســـنن: 

نموده انـــد. روایـــت   ]133/2

کــرده اســت: »]پیامبــر فرمــود:[› ای  ــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر(  روایــت  ی ب 4. بــالل. و

کنــم؟‹ فرمــود: ›هــر چــه را روزی ات  ــه چنیــن  گفتــم: ›چگون ــه توانگــر.‹  بــالل! فقیــر بمیــر و ن

گفتــم: ›ای رســول خــدا!  گشــت، پنهــان مکــن؛ و هــر چــه از تــو خواســتند، از آنــان بازمــدار!‹ 

ــا آتــش در انتظــار تــو اســت.‹« کنــی و ی ــا بایــد چنیــن  کنــم؟‹ فرمــود: ›ی چگونــه چنیــن 

کم ]المسـتدرک علی الّصحیحین:  َطَبرانی )المعجم الکبیر ]341/1[(؛ ابن  ِحّبان در الّثواب؛ و حا

کرده اند. 352/4[ _ ضمن صحیح شـمردنش _ آن را روایت 

گوید: »سه پرنده به پیامبر هدیه دادند. او یکی را به خدمتکارش  5. انس بن ماِلک. او 

ی آن را نـزد پیامبـر آورد. رسـول خـدا؟ص؟ بـه او فرمـود: ›مگـر تـو را  بخشـید. فـردای آن روز، و

کنـار نگـذاری؟ همانـا خداونـد روزِی فـردا را خواهـد  کـه بـرای فـردا چیـزی  نهـی نکـرده بـودم 

رساْند.‹«

یان  آن را ابو َیْعلـٰی ]المسـند: 224/7[؛ و بیهقـی ]شـعب اإلیمـان: 119/2[ روایت نموده اند و راو

ابو َیْعلٰی ثقه هسـتند.

گوید: »رسول خدا؟ص؟ چیزی برای فردایش ذخیره نمی کرد.« ی  6. انس بن ماِلک. و

آن را ابن  ِحّبـان )اإلحسـان فـی تقریـب صحیـح ابن  ِحّبـان ]270/14[( و بیهقـی ]شـعب اإلیمـان: 

کرده اند. 171/2-172[ روایت 

ی بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبر( روایت کرده اسـت: »در این اتاق  7. َسـُمَرة بـن ُجْنـَدب. و

کنـم و از  کـه در آن مالـی باشـد و وفـات  کار را نمی کنـم، جـز از بیـم ایـن  درون می گـردم و ایـن 

آن انفـاق ننموده باشـم.«

آن را َطَبرانی )المعجم الکبیر ]269/7-270[( با سندی حسن آورده است.
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کـرده اسـت: »دوسـت  روایـت  از پیامبـر(   بـه نحـو مرفـوع )=  او  ُخـْدری.  ابوسـعید   .  8

گـردد و صبـح روز سـوم چیـزی از آن نـزد مـن مانـده باشـد،  کـوه احـد برایـم طـال  کـه  نمـی دارم 

الّزوائـد: 239/10[ نـگاه مـی دارم.« ]مجمـع   بـرای پرداخـت بدهـکاری  مگـر آن چـه 

آن را َبّزار روایت نموده و سندش حسن است و شاهدهای بسیار دارد.

کفنـی  برایـش  و  نمـود  وفـات  روزگار رسـول خـدا؟ص؟  »مـردی در  گویـد:  او  ابوامامـه.   .9

ی را نـزد پیامبـر؟ص؟ آوردنـد. فرمـود: ›بـه درون جامـه اش بنگریـد!‹ دیدند یک یا دو  نیافتنـد. و

ی.‹« دینـار در آن اسـت. فرمـود: ›دو داغ اسـت بـر و

]عبارت دیگر آن روایت چنین است:[

10. مـردی از اهـل صّفـه درگذشـت و در جامـه اش یـک دینـار یافتنـد. رسـول خـدا؟ص؟ 

کـه در جامـه اش دو دینـار بـود.  کسـی دیگـر وفـات یافـت  فرمـود: »داغـی اسـت بـر او.« سـپس 

ی.« رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: »دو داغ اسـت بـر و

آن را احمد ]المسند: 344/6[؛ َطَبرانی ]المعجم الکبیر: 105/8[ از چندین طریق؛ و ابن  ِحّبان 

)اإلحسان فی تقریب صحیح ابن  ِحّبان  ]54/8[( از طریق عبداهلل بن مسعود روایت نموده اند.

که جنازه ای آوردند و سـپس  گوید: »نزد پیامبر؟ص؟ نشسـته بودم  کَوع. او 
َ
َمة بن أ

َ
11.  َسـل

ی فرمـود: ›آیـا بدهـی دارد؟‹ گفتنـد: ›نه.‹ فرمود: ›آیا چیـزی بر جای نهاده  جنـازه ای دیگـر؛ و

گفتند: ›آری؛ سه دینار.‹ پس با اشارۀ انگشت فرمود: ›سه داغ است بر او.‹« است؟‹ 

کرده انـد: احمـد ]المسـند: 639/4[ بـا سـند نیکـو؛  کسـان بـا ذکـر سـند روایـت  آن را ایـن 

بخـاری  و  شـده؛  یـاد  عبـارت  بـا   )]54/8[ ابن  ِحّبـان   صحیـح  تقریـب  فـی  )اإلحسـان  ابن  ِحّبـان 

او. هماننـد   ]799/2 ]الّصحیـح: 

12. ابوهریـره. او گویـد: »عربـی بیابان نشـین همـراه رسـول خـدا؟ص؟ در نبـرد خیبـر حضور 

گرفـت و در ردای خویـش نهـاد و آن را دوخـت و پوشـاند.  یافـت و از سـهم خویـش دو دینـار 
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چـون درگذشـت، آن دو دینـار را یافتنـد و از آن نـزد رسـول خـدا؟ص؟ یاد کردنـد. فرمود: ›دو داغ 

ی.‹« اسـت بر و

کی نیست. آن را احمد ]المسند: 38/3-39[ روایت کرده و سندش حسن است و آن را با

 258 الّترهیـب: 253/1-  و  )الّترغیـب  کـه حافـظ  ُمنـذری  روایت هـا  آن  از  پـاره ای  بـود  ایـن 

آورده اسـت. گـرد  را  آن هـا   )]58  -51/2[

کـه پیامبـر؟ص؟ بـه سـوی  13. احمـد )المسـند: 300/1 ]493/1[( از طریـق ابن عّبـاس آورده 

کـه جـان محّمـد بـه دسـت او اسـت! خشـنود  ی نمـود و فرمـود: »سـوگند بـه آن  کـوه احـد رو

گـردد و آن را در راه خـدا انفـاق نمایـم  کـه ُاحـد بـرای خانـدان محّمـد بـه طـال تبدیـل  نمی گـردم 

گر  کـه درمی گـذرم، دو دینـار از آن بـر جـای نهـم، مگـر برای پرداخت بدهی ای باشـد، ا و روزی 

بدهـکار باشـم.«

14. خـود ابن کثیـر )الّتفسـیر: 352/2( از طریـق عبـداهلل بن مسـعود با ذکر سـند روایت کرده 

گـردآوَرد  کـه مالـی  کـه معبـودی جـز او نیسـت! هیـچ بنـده ای نیسـت   اسـت: »سـوگند بـه آن 

که پوسـتش را پهن سـازند و هر دینار و درهم  و دینار و درهمش به هم مالیده شـود، مگر این 

گانه بر سـطح پوستش بپیچند.« را جدا

یـه از  آن را سـفیان، از عبـداهلل بـن عمـر1 بـن ُمـّره، از مسـروق، از ابن مسـعود؛ و نیـز ابن  َمْرَدَو

ابوهریره روایت نموده اند.

15. ابن کثیــر ]الّتفســیر: 353/2[ از ابوجعفــر بــن  َجِریــر طبــری ]جامــع البیــان: مــج6/ج124/10[ 

کــه پــس از خویــش مالــی  کــرده اســت: »هــر  از طریــق ثوبــان بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر(  روایــت 

یختــه  کــه مــوی ســرش ر کنــد  گونــۀ مــاری ســّمی جلــوه  اندوختــه بــر جــای نهــد، روز قیامــت بــه 

گویــد: ›وای بــر تــو!  کنــد و او  ی را دنبــال  و بــاالی چشــمانش دو نقطــه ســیاه باشــد. پــس و

1. در اصل مأخذ »عمرو« است.)غ.(
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کــه اندوختــی و پــس از خــود بــر جــای نهــادی.‹  گویــد: ›مــن همــان مالــم   تــو چیســتی؟‹ و او 

کنــد و آن مــار دســتش  و همچنــان در پــی او رود تــا دســت خــود را چــون لقمــه ای در دهــان او 

گویــد: »آن را ابن  ِحّبــان )اإلحســان فــی  ی  گیــرد و ســپس بقیــۀ پیکــرش را بخــورد.« و را در دهــان 

کــرده اســت.« تقریــب صحیــح ابن  ِحّبــان  ]49/8[( روایــت 

ــوع  ــو مرف ــه نح ــان، ب ــق ثوب ــندش از طری ــا س ــم، ب ــان: 353/2( از ابن ابی حاِت ــو )هم 16. هم

کــه درگــذرد و نــزد او زر و ســیمی  کــرده اســت: »هیــچ مــردی نیســت  )= از پیامبــر(  روایــت 

کــه خداونــد بــه ازای هــر قیــراط صفحــه ای از آتــش نهــد و بــا آن، او را از پــای تــا  باشــد، مگــر آن 

ــه اش داغ نهــد.« چان

ــوع )= از  ــو مرف ــه نح ــره، ب ــق ابوهری ــند از طری ــا س ــٰی، ب ــان: 354/2[ از ابو َیْعل ــو ]هم 17. هم

کــه  کــرده اســت: »دینــاری بــر دینــار و درهمــی بــر درهــم نهــاده نشــود، مگــر آن  پیامبــر(  روایــت 

کننــد و بــا آن درهــم و دینارهــا پیشــانی ها و پهلوهــا و پشت هاشــان  کــس را پهــن  پوســت آن 

گویند:[ ›این اســت آن چه برای خود اندوختید؛ پس آن چه را می اندوختید،  را داغ نهند ]و 

بچشید!‹«

کـرده  18. احمـد ]المسـند: 503/6[ از طریـق عبـداهلل بـن ابی هذیـل بـا ذکـر سـند روایـت 

اسـت: »یکـی از دوسـتانم برایـم روایـت نمـود کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›نابود باد زر و سـیم!‹ 

ی گفت: ›ای رسـول خدا! فرموده ای  کـه روزی همـراه عمـر بن خّطاب بود که و ی گفـت  نیـز و

کنیـم؟‹ رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود: ›زبانـی  کـه نابـود بـاد زر و سـیم؛ پـس مـا چـه چیـز را ذخیـره 

کنـد.‹« )تفسـیر ابن کثیـر: 351/2( کـه بـرای آخـرت یـاری ات  ذکرگـو، قلبـی شـکرگزار، و همسـری 

از   ]596/1 ]الّسـنن:  ابن ماجـه  و  259/5[؛  ]الّسـنن:  ِترِمـذی  381/6[؛  ]المسـند:  احمـد   .19

طریـق سـالم بـن ابی جعـد، از ثوبـان روایـت نموده انـد: »چـون آن آیـه در بـارۀ زر و سـیم نـازل 

گفـت: ›مـن شـما را از آن خبـر مـی آورم.‹  کـدام مـال را برگیریـم؟‹ عمـر  گفتنـد: ›پـس  گشـت، 

پـس بـر شـتری نشسـت و میـان آنـان بـه حرکـت درآمـد و بـه پیامبـر رسـید. مـن نیـز در پـی او 
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زبانـی  فرمـود: ›قلبـی شـکرگزار،  برگیریـم؟‹  را  مـال  کـدام  گفـت: ›ای رسـول خـدا!  او  بـودم. 

کار آخرت یاری نماید.‹« که هر یک از شما را بر  ذکرگو، و همسری 

کــه پیشــوای حنبلیــان، احمــد، )المســند: 62/1  20. پیــش از همــۀ این هــا روایتــی اســت 

کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: »زادۀ آدم را در هیــچ چیــز  ]100/1[( از طریــق عثمــان بــن  َعّفــان آورده 

کــه  افــزون بــر این هــا حّقــی نباشــد: ســایۀ خانــه، نــان خشــک و خشــن بی خــورش، جامــه ای 

عورتــش را بپوشــاَند، و آِب ]آشــامیدن[.«

کرده است. نیز این روایت را ابوُنَعیم )ِحلیة األولیاء: 61/1( با ذکر سند روایت 

ایـن احادیـث را پیشـوایان فقـه و حافظـان حدیـث و برجسـتگان تفسـیر در تألیف هـای 

 خویـش آورده و بـرای اثبـات نظـر خـود در مـورد ترغیـب شـرع بـه پارسـایی و انفـاق دلخواهانـه 

کرده اند. هیچ یک از ایشـان در بارۀ  و بیم دادن از مال اندوزی و ثروت انباشـتن، بدان اسـتناد 

کـه ابـوذر بـه آن  کـدام نیـز بـه تهمتـی  یـان ایـن حدیث هـا چـون و چـرا نکـرده و هیـچ  یکـی از راو

گر برای تأویل و حمل بر معنایی درسـت در این حدیث ها  متهم گشـت، متهم نشـده اسـت. ا

جایـی و مجالـی باشـد، روایـت ابـوذر نیـز بـا آن ها یکسـان اسـت؛ پس چـه مانعی وجـود دارد که 

کرده، تأویل نشود و چرا در میان این صحابه، وی را آماج تیرهای تهمت  که ابوذر نقل  روایتی 

کسـازی درون از رهگذر زهد  خـود سـاخته اند؟ وانگهـی حّتـی فریـاد ابوذر بـرای فراخواندن به پا

یـدن در متـاع دنیـا و رسـیدن بـه مرتبه هـای کمال نبود؛ بلکه کار گروهی را زشـت می شـمرد  ورز

و بـدان اعتـراض می کـرد کـه گنج هـای انبـوه از زر و سـیم را از راه حرام فراهـم کرده بودند؛ چنان 

کـه در ایـن زمینـه به تفصیل سـخن گفتیم.

گفته های  گواهی اسـتوار برای اّدعای خود از میان  که ابن کثیر )الّتفسـیر: 353/2(  گاه  آن 

یـه؟ضر؟ بود،  کـه ابـوذر نزد معاو یختـه و گفتـه اسـت: »زمانـی  ابـوذر نیافتـه، بـه رفتـار او دسـت آو

گفتـارش یکسـان اسـت. پـس 1000 دینـار  کـه رفتـارش بـا  ی بـه آزمایـش او پرداخـت تـا ببینـد  و

کرد. سـپس همان فرسـتاده را  برای ابوذر فرسـتاد و او در همان روز همه را میان مردم تقسـیم  378/8
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یـه مـرا بـه سـوی کسـی جـز تـو فرسـتاده بـود و مـن بـه خطـا  نـزد او گسـیل داشـت و گفـت: ›معاو

تـو! آن هـا مصـرف  بـر  گفـت: ›وای  ابـوذر  پـس ده!‹  تـو آمـدم؛ پـس آن سـّکه های زر را باز نـزد 

شدند. هرگاه مالی به دستم رسد، آن را با تو حساب خواهم نمود.‹«

که همۀ دارایی اش را نابود نمود. این رفتار  گزارش چیزی نیست جز زهد ابوذر  در این 

ی واجب دانستن آن؛ بلکه عملی بود اختیاری و برخاسته  ی نه به سبب فتوا بوده و نه از رو و

کرده بود. چنان  ی، سرور آدمیان؟ص؟ نیز چنین  که پیش از و از زهد و بخشندگی و سخاوت 

که دانستید، آن حضرت؟ص؟ چنان زندگی کرد که پس از وفاتش دینار و درهم و بنده و کنیز و 

گوسفند و شتری بر جای ننهاد و تنها چیزی که از او بر جای ماند، زرهی بود که برای ستاندن 

گرو نهاده بود. )الّطبقات الکبرٰی تألیف ابن سعد: شمارۀ  30 صاع ]= پیمانه[ جو نزد مردی یهودی 

یخ بغداد خطیب بغدادی: 396/4(  تار پیاپی: 836 و 837 ]317/2[؛ مسند احمد: 300/1 ]493/1[؛ 

که »و طعام را با دوستی آن به بینوا  گرفتند؛ همانان  خاندانش _ سام اهلل علیهم _ نیز راه او را پی 
که خود  و یتیم و اسیر می خورانند.« ]دهر/8[؛ »و ]آنان را[ ایثارگرانه بر خویشتن مقدم می دارند، هر چند 

بدان نیازمند باشند.« ]حشر/9[؛ »کسانی که ایمان آورده اند، آنان که نماز را برپا می دارند و زکات می دهند 

انفاق  آشکارا،  و  پنهان  روز،  و  را در شب  مالهای خود  که  »آنان  ]مائده/55[1؛  رکوعند.«  در  که  در حالی 

ک، دو بار همۀ اموالش را بخشید و سه  می کنند.« ]بقره/274[2 نیز امام نوادۀ پیامبر، حسن پا

که حّتی یک تای نعلینش را در راه خدا داد  بار مالش را با خداوند؟زع؟ تقسیم نمود تا آن جا 

کرد. )ِحلیة األولیاء:38/2؛ صفة الّصفوه:  کفشش را نیز چنین  و یکی را نگاه داشت و یک لنگۀ 
330/1 ]761/1[؛ الّصواعق المحرقه: ص82 ]ص139[(

کـه پارسایی شـان سـبب  پارسـایانی همچـون ابـوذر در اّمـت محّمـد؟ص؟ بسـیار بوده انـد 

یـاد، از میـان ببـرد. ایـن را بـرای همـۀ آنـان مایـۀ فضیلـت  کـم و ز کـه هـر چـه دارنـد، از   گشـت 

اّمـِت  مریـم، در  بـن  آن هماننـد عیسـی  ابـوذر،  بـرای  و سـپاس شـمرده اند؛ مگـر  نیـک  یـاد  و 

کتاب )47/2 و 52؛ 155/3-163( به تفصیل آوردیم. 1. بنگرید به آن چه در همین 

گشته است. د )ص54( گذشت، این آیه در بارۀ امیرالمؤمنین نازل 
ّ
که در همین مجل 2. چنان 
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کـه همیـن را برایـش دسـتاویز آن فتـوای اّدعایـی دانسـته اند! بارخدایـا! از تـو  رحمـت یافتـه 

آمرزش می جوییم و بازگشتگاه به سوی تو است.

گواه جستن آن هیأت از گفتار ابن َحَجر

ی را خالصـه  کننـده سـخن و گـواه سـوم، یعنـی ابن َحَجـر؛ کاش ایـن هیـأِت حکـم  و اّمـا 

کامـل در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری )213/3 ]275/3[(  ی بـه طـور  نمی کـرد. آن چـه و

کـه آوردیـم، نشـانه های نبـّوت در  آورده، بـا نقشـۀ آن هیـأت سـازگاری نـدارد و در آن، چنـان 

پیشـگویی پیامبـر؟ص؟ از آن تبعیـد و اخـراج اسـت، بـا ایـن سـبک و سـیاق کـه نشـان می دهد 

کید کنندۀ همان سـخن  ابـوذر بـه سـتمدیدگی زیـر فشـار قـرار می گیرد. این سـبک و سـیاق تأ

کـه پیش تـر یـاد کردیـم: »ای ابـوذر! تو مردی صالح هسـتی و پس از این  آن حضـرت؟ص؟ اسـت 

ابـوذر پرسـید: »در راه خـدا؟« فرمـود: »در راه خـدا.«  تـو خواهـد رسـید.«  بـه  بـه زودی بالیـی 

کـه در راه خـدا و در محضـر او باشـد و رسـول  کاری  گفـت: »مرحبـا بـه قضـا و قـدر االهـی!« 

خـدا؟ص؟ انجـام دهنـدۀ آن را صالـح بشـمارد و او را در سـیره و رفتـار نیکـو و عبـادت و زهدش 

هماننـد پیامبـری معصـوم همچـون عیسـی _ سـام اهلل علیـه _ بدانـد و او را بـه صبـر فرمـان دهـد، 

کـه نظرّیـۀ خالصـه شـدۀ  کاری تبـاه نیسـت و فسـاد بـر آن بـار نمی گـردد. در ایـن حـال، ندانـم 

ابن َحَجر نزد این هیأت، چه جایگاهی از راستی و درستی دارد!

کـه  از جملـۀ آن چـه ابن َحَجـر در فتـح البـاری بشـرح صحیـح البخـاری آورده، سـخنی اسـت 

کـه ابـوذر در برابـر  از یکـی از برجسـتگان هم کیـش خـود نقـل نمـوده اسـت: »درسـت آن اسـت 

کـه امـوال را بـرای خویـش برمی گرفتنـد و آن را  سـلطه گرانی بـه مخالفـت و اعتـراض برخاسـت 

در راه شایسـته هزینـه نمی کردنـد.«

ـد )ص335( گذشـت، سـخن درسـت همیـن اسـت و هر 
ّ
کـه در همیـن مجل آری؛ چنـان 

خالصـۀ  در  ابن َحَجـر  چـه  آن  پـس  درمی یابـد.  را  آن  وارسـد،  نیـک  را  حدیـث  و  یـخ  تار کـه 

گواهـی  گفتـار او  کـرد و ایـن هیـأت در حکـم خویـش در پـی آن بـوده و بـه  گفتـارش آن را قصـه 
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برهانـی  نمی تـوان  پایـه ای  چنیـن  بـر  و  باشـند  پذیرفتـه  همـگان  کـه  نیسـت  چیـزی  جسـته، 

یـان هیـچ انسـانی روا و درسـت  نیسـت. اّمـا  کـرد و حکـم رانـدن بـا آن، بـه سـود یـا ز اسـتوار 

ابن َحَجـر لـب بـه سـخن گشـوده و ایـن هیـأت داوری نمـوده و قـوۀ مجریه ]= وزارت کشـور[ آن 

! عو�ن ه را�ج ا ال�ی ا هلل و ا�نّ کرده است؛ پس ا�نّ حکم را اجرا 

کـه شـما خواننـدگان حـال و گفتارشـان را  اینـان گواهـان آن هیـأت داوری کننـده بودنـد 

گواهـی در لبـۀ پرتگاهـی نزدیـک بـه  کـه بـر ایـن  یـد در بـارۀ بنایـی  گمـان دار آزمودیـد. پـس چـه 

یختـن، سـاخته اند؟ »مـا بدانچـه می گوینـد داناتریـم، و تو بر آن ها ]گماشـته ای [ چیره نیسـتی، پس  فرور

کـه از وعـدۀ عـذاب مـن می ترسـد بدیـن قـرآن تذکـر و هشـدار ده!« ]ق/45[ آن را 

کمونیسـت  کـه دلیلـش در اثبـات  در ایـن جـا بـار دیگـر آن هیـأت را مخاطـب می سـازم 

بـودن ابـوذر بـرای ثابـت نمـودن رأیـش نارسـا اسـت؛ زیـرا نظرّیـۀ ابـوذر بـر پایـۀ آن چه ایـن هیأت 

اّدعـا نمـوده، واجـب بـودن انفـاق همـۀ مـال افـزون بـر نیـاز انسـان اسـت و مقتضـای آن، ایـن 

کـه فـرد بـرای تصـّرف در امـوال خـود بـه انـدازۀ نیـازش حـق داشـته باشـد. ایـن در حالی  اسـت 

کمونیسـت به چنین چیزی اعتقاد ندارد و می کوشـد تا مالکّیت را یکسـره براندازد  که  اسـت 

کاِر هـر فـرد، بـه او مسـتمّری دهـد تـا زندگـی اش  و سـپس حکومـت کمونیسـتی بـه قـدر نیـاز یـا 

کارش  کـه در برابـر  را حفـظ نمایـد. چنیـن فـردی همچـون اجیـری بـرای ایـن حکومـت اسـت 

کـه  یـا همچـون نان خـوِر آن حکومـت اسـت  بـرای خـوردن ]و نمـردن[ می گیـرد؛  دسـتمزدی 

کـه رأی ابـوذر در بـارۀ همـۀ امـوال  گفتیـم  ی می دهنـد. وانگهـی پیش تـر  بـه قـدر نیـازش بـه و

از بخشـش های  نیـز آن چـه  او پرداخت هـای واجـب مالـی اسـت و  نیسـت، بلکـه مقصـود 

کـه عاطفـۀ بشـری و جوانمـردی بـدان فرامی خواَنـد. پـس ایـن هیـأت در نسـبت  مسـتحب 

کـه بایـد، بـه رّد  گونـه  کـه آن  دادن آن سـخن بـه ابـوذر، حـّق انصـاف را ادا ننمـوده؛ همچنـان 

گـزارش ایشـان دروغ اسـت و هـم خودشـان دروغگوینـد   کمونیسـِم منفـور نپرداختـه؛ پـس هـم 

گاهی، حکمی به ستم رانده است. ی ناآ و این هیأت از رو
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کمونیسـت بـودن ابـوذر بـه تفصیـل  گفتـه شـده در بـارۀ  کـه در دیگـر سـخناِن  بـر مـا بـود 

کسـان: ایـن  بنگریـم، همچـون سـخنان 

یخ األمم اإلسالمیه: 36/2 و 37(� _ خضری )محاضرات تار

اإلسـالمی:  یـخ  الّتار ِمـن  )ُصـَور  ادبّیـات،  دانشـکدۀ  رئیـس  عبـادی،  بـک  _ عبدالحمیـد 

الِغفـاری«� »ابـوذر  عنـوان  بـا  ص113-109( 

_ احمد امین )فجر اإلسالم: 136/1 ]ص110[(�

_ محّمد احمد جاد المولی بک )إنصاف عثمان: ص41- 45(�

_ صادق ابراهیم عرجون )عثمان بن  َعّفان: ص35(�

_ عبدالوّهاب نّجار )الخلفاء الّراشدون: ص317(�

کـه ایشـان را از فروافتـادن  کـه راه آنـان را سـپرده و بـدون تـوان علمـی  کسـانی  و نیـز دیگـر 

و  یـخ  تار معرکه هـای  در  بـازدارد،  ناپذیـر  جبـران  و  بی پروایانـه  خـوردن  زمیـن  بـر  و  مهلکـه  در 

دادیـم،  نشـان  را  بطالنـش  چـه  آن  از  بیش تـر  چیـزی  اّمـا  نهاده انـد؛  گام  خطیـر  پژوهش هـای 

نیاورده انـد. البّتـه پـاره ای از آنـان1 یاد کرده اند که ابوذر باور کمونیسـتی اش را از عبداهلل بن سـبأ 

ـد )ص326 و 349( 
ّ
یافـت نمـوده، آن هـم بـا اسـتناد بـه روایـِت پیش گفتـۀ طبـری در همیـن مجل در

از سـرّی، از شـعیب، از سـیف، از عطّیـه، از یزیـد فقعسـی کـه در همـان جـا دانسـتید راویانـش 

کـه همـگان ضعفـش را  گنـاه کار یـا ضعیفـی  یـا دروغگـوی حدیث سـاز هسـتند یـا تجاوزپیشـۀ 

پذیرفته اند و یا ناشناختۀ ناشناس. نیز نشانه های دروغ و آثار ساختگی بودن را در آن دیدید.

کنــدن اّتحــاد مســلمانان  وانگهــی عبــداهلل بــن ســبأ بــه یهودی گــری و فســادانگیزی و پرا

کــه شــورش مصریــان را بــه او نســبت داده انــد. همــو بــود  کــس اســت  شــناخته شــده و همــان 

کــه بــه شــهرهای اســالمی می رفــت تــا فتنــه برانگیــزد و مــردم را بــر خلیفــۀ وقــت بشــوراند و آن 

کمــان  ی خشــم بــه او ننگریســت و حا کــس از رو کنــد؛ اّمــا هیــچ  عقایــد شــقاوت بار را بپرا

1. همچون: خضری و احمد امین.
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کــه هــوا  ــه  ــد و از میــان جوامــع دینــی تبعیــد ننمودنــد، بلکــه هرگون زمــان او را دســتگیر نکردن

کیفرهــا بــه  یگــری و بیهودگــی پرداخــت. لکــن همــۀ عقوبت هــا و  و هوســش خواســت، بــه باز

کســانی همچــون: ابــوذر، عبــداهلل  صحابــۀ نیــک محّمــد؟ص؟ و تابعیــن آنــان بــه نیکــی رســید؛ 

یــد بــن صوحــان، صعصعــة بــن  بــن مســعود، عّمــار بــن یاســر، ماِلــک بــن حــارث اشــتر، ز

کــه انســانی عبادت پیشــه بــود، یزیــد أرحبــی  صوحــان، ُجْنــَدب بــن زهیــر،  َکْعــب بــن عبــده 

کــه پارســا و عبادت کیــش بــود، عمــرو  کــه مــردم بزرگــش می شــمردند، عامــر بــن ]عبــد[ قیــس 

کــه صحابــی  کــه او را بــه دعــای پیامبــر؟ص؟ در حّقــش می شناســند، عــروۀ بارقــی  بــن َحِمــق 

یــاِد ثقــۀ امیــن، و حــارث َهْمدانــی فقیــه ثقــه.1 اینــان یــا روانــۀ  کمیــل بــن ز بزرگــواری بــود، 

کــه اســتخوان های دنــدۀ  تبعیــدگاه شــدند و بــه ســبب تبعیــد درگذشــتند یــا چنانشــان زدنــد 

زیدنــد.
َ
گ ــا زبــان، ایشــان را  گشــتند و ب ایشــان شکســت و یــا خــوار 

پیش از همۀ اینان موالمان امیرالمؤمنین جای دارد؛ آن صالح اّمت که عثمان وی را برای 

تبعید شدن سزاوارتر از آن کسان می شمرد _ چنان که حدیثش خواهد آمد _ و او را بارها به ینبع 

از  »مرا  گفت:  ابن عّباس  به  عثمان  کنند.  فریاد  خالفت  برای  را  وی  نام  کمتر  مردم  تا  راند 

پسرعمویت کفایت کن!« و ابن عّباس پاسخ داد: »پسرعموی من مردی نیست که به او نظری را 

توصیه نمایند؛ بلکه کسی است که خودش برای خود نظر می دهد و تصمیم می گیرد. پس 

پیغامی را که دوست می داری، به من ده تا برایش ببرم.« عثمان گفت: »به او بگو که به ملک 

خویش در ینبع رود تا نه مایۀ اندوه من شود و نه من مایۀ اندوه او گردم.« وی نزد علی آمد و او را 

خبر داد. علی گفت: »عثمان مرا جز  شتر  آب کش نشمرده است!« سپس چنین خواند:
با او چه کنم که زخمش را مداوا می کنم و باز بیمار می شود؛ و نه از دوا به ستوه آید و نه درد؟

کـه مـرا شـتری آب کـش  گفـت: »ای ابن عّبـاس! عثمـان چیـزی نمی خواهـد مگـر آن  و 

کـه بیـرون شـوم؛ سـپس پیغـام داد  کـه بیایـم و بـروم! بـه مـن پیغـام داد  گرداَنـد  بـا َدلـو بـزرگ 

او چنـدان  از  بـه خـدا سـوگند!  بیـرون شـوم.  کـه  پیغـام می دهـد  کنـون دیگربـار  ا بازآیـم؛  کـه 

د نهم خواهد آمد.
ّ
1. به خواست خدای تعالی، ماجرای ایشان در مجل

381/8
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کـه بیـم دارم گناه نموده باشـم.« )نهـج البالغـه: 468/1 ]ص358[؛ الِعقد  کـردم  پشـتیبانی و دفـاع 

)]121/4[  274/2 الفریـد: 

کـه در سـرزمین ها  گـوش خلیفـه نبودنـد  مگـر عبـداهلل بـن سـبأ و یارانـش پیـش چشـم و 

کننـدگان از  بـه معـروف و نهـی  کننـدگان  کار آن امـر  طغیـان و بسـی فسـاد می کردنـد؟ چـرا 

کـردن ایـن اصـل ]و فکـر[ پلیـد بـا برکنـدن بنیـان آن بـا  یشـه کن  گـران آمـد، اّمـا ر ی  منکـر، بـر و

یختنـش از تنـۀ درخـت خرمـا یا بریدن دسـت و پایـش به عکس و  اعـدام عبـداهلل بـن سـبأ یـا آو

که  ی نگشـت؟ مگر خلیفه وظیفه نداشـت  یا تبعید نمودنش از آن سـرزمین، وجهۀ هّمت و

در بـارۀ ایـن مـرد گم گشـتۀ گمراه گـر بـا اصحـاب صالـح رایزنی کند، بـه جای آن که بـا فرزندان 

گزنـده ای در بـارۀ ابوذر بزرگ مشـورت نمایـد: »رأی  خانـدان فرومایـۀ خویـش، بـا چنیـن سـخن 

کنـم یـا  خویـش را در بـارۀ ایـن پیرمـرد دروغگـو  بـا مـن در میـان نهیـد: یـا او را بزنـم یـا در بنـد 

کنـده _ و یـا از سـرزمین اسـالم تبعیـدش نمایـم.«1؟ کـه او اّتحـاد مسـلمانان را پرا بُکشـم _ 

آری؛ عبـداهلل بـن سـبأ از بن مایـۀ تباهـی و فسـاد و از ریشـه های کفـر و الحـاد بـود و همـواره 

بـا نّیت هـای پلیـدش در میـان مسـلمانان ایـن سـوی و آن سـوی می شـد، هرچنـد هرگـز به ثبت 

نرسـیده که اعتقاد کمونیسـتی داشـته و یا شورشـگران را بر عثمان برانگیخته باشـد، مگر بنا بر 

نوشـتۀ بی اعتبار سـرّی، از شـعیب، از سـیف که سـندی است اعتنانکردنی که در بازاِر اعتبار 

گـر  کـه ا کـه بـر عثمـان شـوریدند و ازدحـام نمودنـد _  ارزشـی نـدارد.2 مسـلمانان، بـه ویـژه آنـان 

نگوییـم همـۀ آنـان، بیشـینۀ ایشـان از صحابـه بودنـد، چنـان کـه بـه خواسـت خـدای تعالی، به 

گرد موالمان  که  د نهم خواهد آمد _ و به خصوص آن دسـته از بزرگان صحابه 
ّ
تفصیل در مجل

یـد بـن صوحـان و صعصعـة بـن  امیرالمؤمنیـن بودنـد، همچـون ابـوذر و عّمـار و ماِلـک اشـتر و ز

صوحـان، ارزشـی بـرای عربده هـای هیچ کـس در برابر آن چه از سرچشـمۀ وحی برگرفته بودند، 

گرایش هـای دیـروز و  و  کـه صفـات و خوی هـا  بـن سـبأ  بـه عبـداهلل  نمی شـمردند، چـه رسـد 

د )ص298 و 306( گذشت، بنگرید.
ّ
1. به آن چه در همین مجل

د )ص326-328( گذشت.
ّ
2. بنگرید به آن چه در همین مجل
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گـوش  کجـا بـه سـخنان نااسـتوار و بی اعتبـار وی  امـروزش بـرای آنـان شـناخته شـده بـود. پـس 

کـه خـود ایشـان از بـزرگان اندیشـۀ شایسـته در جامعـۀ دینـی بودنـد و در  فرامی دادنـد، حـال آن 

یـخ درسـت، ارتبـاط هیـچ یـک از ایشـان بـا ایـن مـرد به ثبت نرسـیده، چه رسـد بـه اثرگذاری  تار

وی در روحّیـات آنـان و برانگیختـن آشـوب ها در جامعـۀ دینـی بـه دسـت ایشـان. چـرا خلیفـۀ 

کـه  گسسـتن جمـع وی، مسـلمانان را از شـّر او آسـوده نسـاخت، چنـان  کنـدن و  زمـان بـا پرا

گرایش هـای نـاروا  کـرد و بـا آتـش افکنـدن بـر دارنـدگان ایـن   موالمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چنیـن 

گذشـت  کتـاب )156/7(  کـه در همیـن   و سـنگین، ریشـۀ آن هـا را از پهنـۀ زمیـن برکْنـد؛ چنـان 

کرده است؟ و ابن  َحْزم )الفصل فی الملل و النحل: 186/4( آن را یاد 

سخن واپسین ما

کـه ایـن مکتـب بـدان فراخوانـده،  گـر اسـتادان بـه بررسـی حقیقـت کمونیسـم و اصولـی  ا

گفتـار  و  همانندانـش  و  صحابـی،  دانشـور  آن  ابـوذر،  اندیشـۀ  حقیقـت  نیـز  و  می پرداختنـد 

و رفتـار بـر جـای مانـده از آنـان و حدیث هـای رسـیده در بـارۀ ایشـان را بررسـی می نمودنـد، 

کسـی همچـون  کـه  تفـاوت بسـیار فـراوان میـان ایـن دو عقیـده را درمی یافتنـد و می فهمیدنـد 

کـه از بلنـدای عظمتـش بـه زیـر افتـد و از فرازنـای دانـش خویـش نـزول یابـد   ابـوذر هـر قـدر هـم 

و از اصول مقّدسـش فرود آید، کمونیسـت نمی گردد و هیچ دانشـمندی، هر اندازه بضاعتش 

انـدک و تـوان علمی اش کم باشـد، به ایـن مکتب گردن نمی نهد.

که از برنامه های اسالم مقّدس  کسی  گردن نهد  کمونیسم نماید و بدان  چگونه اعالن 

گاه است و نیز از احکام تشریع شده ای که اسالم در نظر  در تأمین هزینه ها و رفع نیاز فقیران آ

که  گرانِی بار سنگین نانخورانشان را از ایشان بکاهد؛ و همچنین منابع درآمد آنان  گرفته تا 

سخن  این  با  بزرگ  پیامبر  که  چنان  داده؛  قرار  نیازشان،  رفع  اندازۀ  به  توانگران،  اموال  در 

خویش، آن را بیان نموده است: »همانا خداوند بر مسلمانان توانگر در اموالشان حّقی واجب 

گرسنگی و عریانی به رنج نیفتند،  که نیاز فقیرانشان را برآوَرد؛ و فقیران در  نموده بدان اندازه 
که خدا از ایشان سخت حساب خواهد  383/8مگر به سبب آن چه توانگرانشان انجام دهند. هال 
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ک دچارشان خواهد نمود.«1 پس از تنظیم سیاست مالی با بهترین  کشید و به عذابی دردنا
کند، اسالم درهای  که نیاز فقیران را رفع  نظام و پیشرفته ترین برنامه و جای دادن قوانینی 
گفتار رسول خدا؟ص؟  ی آنان بسته و با سخنانی همچون این  نیازخواهی و دریوزگی را بر رو
جایز  نفر  سه  برای  جز  »نیازخواستن  است:  نموده  نکوهش  و  شمرده  زشت  سخت  را  آن 
کشیده  رسوایی  و  زشتی  به  کارش  که  وامداری  افتد،  خواری  به  فقر  از  که  فقیری  نیست: 
شود، یا کسی که خونبهایی بر گردنش باشد و او را سخت به درد افکَند.« )الّترغیب و الّترهیب: 

233/1 ]591/1[؛ به نقل از ابوداوود ]الّسنن: 120/2-121[؛ و بیهقی ]الّسنن الکبرٰی: 25/7[(�

ممکـن،  کار  هـر  بـه  زدن  دسـت  بـا  خـدا؟ص؟  رسـول  سـخن  ایـن  بـا  را  آنـان  اسـالم  نیـز 
بـردارد  یسـمانی  ر شـما  از  یکـی  کـه  »ایـن  اسـت:  نمـوده  تشـویق  مـردم  از  بی نیـازی   بـه 
کشـد و آن را بیـاورد و بفروشـد و بـا آن رفـع نیـاز نمایـد،  کـوه رود و پشـته ای هیـزم بـر دوش  و بـه 
ی بدهند و خواه نـه.« )صحیح بخاری:  کـه از مـردم چیـزی بخواهـد، خـواه به و بهتـر از آن اسـت 
الّترغیـب  195/4؛  بیهقـی:  تألیـف  الکبـرٰی  الّسـنن   ،]417/2[  97/3 مسـلم:  صحیـح  ]535/2[؛   34/3 

گـون و از ناحیه های مختلف، برای  و الّترهیـب: 233/1 ]592/1[( همچنیـن بـه عنوان هـای گونا

پرداخت هـای  نمـوده، همچـون  را معّیـن  توانگـران حقوقـی  و مسـتمندان در عهـدۀ  فقیـران 
گنِج یافته از زیر  کار و  کسـب و  ت و زر و سـیم و سـود 

ّ
پایان و غال که به چهار سـاالنه و ماهانه 

کـه حقـوق مالـی واجـب هسـتند. افـزون بـر این هـا  زمیـن و معدن هـا و غنیمت هـا و جـز آن هـا 
کّفاره هـا  گـردن انسـان می آینـد، همچـون پرداخـت  گهـگاه بـر  کـه   حقـوق واجبـی را برنهـاده 

گناه به دست آمده است. و نذرها و بازگرداندن آن چه به ستم و 

و اّما زکات و انفاق های اختیاری که از اموال افزون بر نیاز انسان انجام می شود و نزدیک 
تشریع گر  گفت.  توانی  آن  از  خواهی  هرچه  آید،  شمار  به  انسانی  واجب  حقوق  از  که  است 
گرامی در این زمینه بسیار تشویق نموده که پاره ای از حدیث هایش پیش تر گذشت. مسلم 

]الّصحیح: 413/2[ و ِترِمذی ]الّسنن: 495/4[ و جز آن دو از طریق ابوامامه، به نحو مرفوع )= از 

کـه در الّترغیـب و الّترهیـب )213/1 ]538/1[( آمـده، َطَبرانـی )معجـم األوسـط ]353/4[( و همـو )المعجـم  1. چنـان 
ـد )ص256( گذشـت، در گونه ای 

ّ
الصغیـر ]162/1[( آن را بـا ذکـر سـند روایـت کـرده اسـت. نیـز چنـان کـه در همیـن مجل

دیگـر از آن، سـند بـه امیرالمؤمنیـن پایـان یافتـه اسـت.

)531(

غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 8( 584



پیامبر(  روایت کرده اند: »ای زادۀ آدم! اگر افزونی مالت را ببخشی، برایت بهتر است؛ و اگر 
نگاه داری، برایت بدتر؛ و اگر تنها به قدر نیازت داشته باشی، مایۀ سرزنشت نخواهد بود.« 

)الّترغیب و الّترهیب:232/1 و 252 ]590/1؛ 49/2[(

مسـلم ]الّصحیـح: 566/3[ از طریـق ابوسـعید ُخـْدری، به نحو مرفـوع )= از پیامبر(  روایت 
نـدارد،  کـه مرکـب  کسـی  بـه  را  آن  بایـد  نیـازش دارد،  بـر  افـزون  کـه مرکبـی  کـرده اسـت: »هـر 
که توشـه ندارد.« )الّسـنن  کسـی دهد  که توشـه ای بیش از حاجتش دارد، باید به  بازدهد؛ و آن 

الکبـرٰی تألیـف بیهقـی: 182/4(

ـد )ص354( گذشـت، آمده اسـت: »در 
ّ
کـه در همیـن مجل در حدیـث صحیـح پیامبـر؟ص؟ 

کـه خورشـید سـر برمـی آوَرد، بـر هـر کـس در آن روز صدقه ای ]از سـوی خدا[ اسـت.« هـر روز 

ورای همۀ این ها، آداب و سّنت هایی در اسالم هست که نشان می دهد آن که روزی اش 
به تنگنا افتاده، در جامعۀ دینی دارای احترام و کرامت است، با تصدیق ورزیدن به انکاری که 
دارد  گرامی  را  او  و  بیازماید  پروردگارش  چون  را  آدمی  »اما  است:  آمده  تعالی  خدای  سخن  این   در 
گرامی داشت. و اما چون او را بیازماید و روزی اش را بر او تنگ سازد،  گوید: پروردگارم مرا  و نعمتش دهد، 

که از  کرد. نه چنان است .« ]فجر/15-17[ نیز قرآن مقّدس فرمان داده  گوید: پروردگارم مرا خوار و زبون 

که به دست  ک و نیکو  که ایمان آورده اید، از چیزهای پا کسانی  گرانبها انفاق نمایند: »ای  مال نیکو و 
آورده اید و از آن چه از زمین برای شما بیرون آورده ایم انفاق کنید، و قصد و آهنگ پلید را مکنید که از آن انفاق 

نمایید.« ]بقره/267[

و هــم بــا ایــن ســخن خــدای تعالــی: »هرگــز بــه نیکــی ]راســتین [ دســت نیابیــد مگــر آنکــه از آن چــه 
کنیــد خــدا بــه آن داناســت.« ]آل عمــران/92[ و از رانــدِن  کنیــد، و هــر چــه انفــاق  دوســت داریــد انفــاق 

ــا ایــن  ــر مــردم، ب ــاورزی در براب ی ــا مّنــت نهــادن و آزار دادن و ر ســائل و باطــل نمــودن صدقــه ب
گفتــار خــدای عزیــز نهــی نمــوده اســت: »و دریــوزه را بانــگ مــزن و مــران.« ]ضحــی/10[ و هــم فرموده 
کــه ایمــان آورده ایــد، صدقه هــای خــود را بــه مّنت نهــادن و آزار رســانیدن تبــاه مکنیــد  کســانی  اســت: »ای 
کــه مــال خویــش را بــرای نمایانــدن بــه مــردم انفــاق می کنــد و بــه خــدا و روز واپســین ایمــان  کــس  ماننــد آن 

کــه بــر آن  نــدارد ]و نتیجــه ای از انفــاق خــود نمی یابــد[. مَثــل او چــون داســتان ســنگ ســخت صافــی اســت 
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ک را ببــرد[ و ســنگ را همچنــان ســخت و صــاف بگــذارد.  کــی باشــد و تندبارانــی بــه آن برســد ]و آن خــا خا

کــه مالهــای  کرده انــد دســت نمی یابنــد.« ]بقــره/264[ و نیــز: »کســانی  کاران نیــز[ بــر هیــچ چیــز از آن چــه  ]ریــا

کرده انــد منــت ننهنــد و آزار نرســانند، مــزد آنــان نــزد  کــه  کننــد و از پــی انفاقــی  خــود را در راه خــدا انفــاق 

ــه اندوهگیــن شــوند.« ]بقــره/262[ و هــم: »ســخنی نیکــو  ــر آنهاســت و ن ــه بیمــی ب  پروردگارشــان اســت، ن

کــه در پــی آن آزاری باشــد و  گذشــت ]از بــدی و درشــتی نیازمنــدان [ بهتــر از صدقــه ای اســت  و پســندیده و 

خدا بی نیاز و بردبار است.« ]بقره/263[

گـوش دیگـران  کـه آن را بـه  کسـی  پیامبـر بـزرگ؟ص؟ فرمایـد: »خداونـد زکات را نپذیـرد از 

گـذارد، از صدقـه اش سـخن گویـد تـا شـهرت یابـد، و در حضـور مردم  یـا ورزد، مّنـت  رسـاَند، ر

کنـد.« )احیـاء العلـوم: 222/1 ]194/1[( یـا  بخشـش نمایـد تـا ر

کــرده اســت: »ســه تــن  مســلم )الّصحیــح ]141/1[( بــه نحــو مرفــوع )= از پیامبــر( روایــت 

کشــان  کــه در روز قیامــت، خداونــد بــا آنــان ســخن نگویــد و بــه ایشــان ننگــرد و پا هســتند 

کــه بــرای آن چــه بخشــد، مّنــت نهــد؛ ... .«  کســی  ک برایشــان باشــد:  نکنــد و عذابــی دردنــا

)الّســنن الکبــرٰی تألیــف بیهقــی: 191/4(

کـرده اسـت: »در بهشـت  ابن کثیـر )الّتفسـیر: 318/1( بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت 

گذارنـده، و همـواره باده نـوش.« کننـدۀ رِحـم، مّنـت  درون نگـردد قطـع 

رسول خدا؟ص؟ سخنی دارد که با آن خواسته تا ریشه های مّنت نهادن در بخشش را برَکَند 

و جان های توانگران را از برتری جستن و واالیی طلبیدن و خودپسندی به سبب بخشش هاشان 

پاک سازد و توانگران عفاف ورزند و قلب های شرافتمند فقیران از خوارِی مستمندی پاکیزه ماند 

ِت دست دراز کردن نزد توانگران، خوش گردد: »هرآینه صدقه 
ّ
و دل و جانشان ]با رهایی[ از ذل

پیش از آن که در دسِت گدا قرار گیرد، در دست خداوند؟زع؟ جای می گیرد.«1

در حدیثـی صحیـح کـه آن را مسـلم )الّصحیـح: 85/3 ]397/2[( از طریـق ابوهریره روایت 

کرده اند. 1. داَرُقْطنی؛ و بیهقی )شعب اإلیمان ]274/3[( آن را با ذکر سند روایت 
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ک  کـس صدقـه ای از مـال پـا نمـوده، بـه نحـو مرفـوع )= از پیامبـر(  روایـت شـده اسـت: »هیـچ 

ک را نپذیـرد _ مگـر آن کـه خـدای رحمـان بـا دسـت خویـش آن را بگیرد،  ندهـد _ و خـدا جـز پـا

کـه از  گـر دانـۀ خرمایـی باشـد؛ پـس در دسـت خـدای رحمـان آن قـدر بالنـده می شـود  حّتـی ا

کـوه بزرگ تـر می گـردد ... .«

ــه ســوی  ی خویــش را ب کــه احســان مــی ورزد، رو کننــده، در حالــی  پــس مســلماِن عطــا 

مّنــت  او  بــر  ی  آن چــه و از  را  بــاد! _  بــا شــکوه و واال   _ کــه حــّق خداونــد  و می بینــد  دارد  خــدا 

کــه از خداونــد بخششــی  نهــاده، بــه خــدا بازگردانــده اســت. فقیــر نیــز خــود را چنیــن می یابــد 

کــه دســت خداونــد سرچشــمۀ بخشــش ها  کــرده؛  او دراز  بــه ســوی  را  یافتــه و دســتش   در

کــه بــر هــر دو  گیرنــده اســت. پــس خداونــد اســت  و دســِت برتــر و میانجــی میــان بخشــنده و 

گــر توانگــر باشــد یــا درویــش، خــدا بــه  مّنــت دارد: »خــدا بی نیــاز اســت و شــما نیازمندیــد.« ]محّمــد/38[ »ا

آن هــا ســزاوارتر اســت.« ]نســاء/135[

کــه مــوج خروشــان جهــل او را در خــود  کمونیســم نمی گرایــد، مگــر آن  کســی بــه  پــس 

کســب دانــش  کمونیســم پیــش از هــر چیــز مــردم را از  فروبــرده باشــد. دالالن و واســطه گران 

گــر در  درســت بازمی دارنــد و تــودۀ مــردم را بــه ســوی نادانــی و ســاده دلی ســوق می دهنــد. ا

ی جســت وجو نمایــی، چــه بســا در ایــن حقیقت تردیــد نکنی؛  ســرزمین اّتحــاد جماهیــر شــورو

کســی را  گرایــش داشــته باشــد، نیــز چنیــن اســت. پــس  ی  کــه بــه شــورو کشــوری  و در بــارۀ هــر 

کنــد، مگــر از عــوام بی خــردی باشــد  کمونیســتی تاخــت و تــاز  کــه بــه ســوی هــدف  نمی یابیــد 

ــالمی و  ــواه اس ــوران، خ ــش و دانش ــاد از دان ــرزمین های آب ــا س ــد. اّم ــش ندارن ــره ای از دان ــه به ک

کــه از دانــش بهــره ای بــرده،  کــس نیــز  خــواه جــز آن، از چنیــن پســتی و حقارتــی دورنــد. هــر 

کــه بدیــن پرتــگاِه وباخیــز فروافتــد؛ چــه رســد بــه ابــوذر، آن  ِخــردش بــه او اجــازه نمی دهــد 

ی! ظــرف دانــش، و هماننــدان و

کــه از چنیــن اندیشــه های بــی ارزش  آری؛ ســرزمین های اســالمی ایــن ویژگــی را دارنــد 

و فرومایــه ای بیش تــر دور ماننــد، بــه ســبب وجــود دانــش درســت ســودمند نــزد عالمانشــان _ نــه 
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کــه در دیــن راســت مســتقیم  کننــده آورده _ و مایه هــای زندگانــی  آن چــه ایــن هیــأت داوری 

کنــده اســت. ایــن مایه هــا و آن دانــش درســت، دو ســّد نیرومنــد بــرای ایســتادن در  اســالم پرا

ــر از دانــش  کمونیســم، هیــچ چیــز نیرومندت ــا  یارویــی و نبــرد ب ــرای رو ــر آن ســیل هســتند. ب  براب

ــت مســلمان بــا ایــن دو نیســت. پــس دولت هــای اســالمی 
ّ
و دیــن و روشــن ســاختن افــکار مل

گشــته اند، بایــد دایــرۀ دانــش را بگســترند و قانون هــای دیــن را  گاه  ــه ایــن وظیفــه آ کــه خــود ب

کــه نــادان خلــق گشــته، بــا روح فرهنــگ دینــی احیــا ســازند و فرزندان  کننــد و انســان نوپــا را  بپرا

ــوزش  ــطح آم ــا س ــی ت ــدارس ابتدای ــای م کالس ه ــودمند در  ــوم س ــوزش عل ــا آم ــز را ب ــن عزی وط

کار بســتن مقــّررات  ــه  ــا ب ــد و ب ــاس دارن ــی، تربیــت نماینــد، و حقــوق ضعیفــان اّمــت را پ عال

ــزرگ  کمــک و پشــتیبانی نماینــد و دانشــوران شایســته را ب ــوار را  دیــن مبیــن، نیازمنــدان عیال

کــی ســرزمین ها از ایــن پلیدی اســتمرار  شــمارند و برجســتگان وعــظ و خطابــه را ارج نهنــد تــا پا

کــه بــه  یابــد. خداونــد عالمــان عامــل را زنــده دارد و حکومت هــای اســالمی را پاینــده فرمایــد 

کشورها قیام می نمایند! ]وظیفۀ[ حفظ و نگهداری بندگان و 

کـه فرمـان یافتـه ای، بـر راه راسـت  بـاش  »پـس بـرای ایـن ]برپـا داشـتن دیـن [ آنـان را بخـوان و چنـان 
کـه خـدای فروفرسـتاده اسـت ایمـان آوردم  کتابـی   و از هواهـا و هوسـهای آنـان پیـروی مکـن، و بگـو: بـه 

کنـم. خـدای یکتا پروردگار مـا و پروردگار شماسـت. ما را  و فرمـان یافتـه ام تـا میـان شـما بـه عـدل و داد رفتـار 

کارهـای شـما. میـان مـا و شـما هیـچ جـدل و سـتیزه ای نیسـت. خـدا ]در روز حشـر[ مـا را  کارهـای مـا و شـما را 

گرد آوَرد و بازگشت ]همه [ به سوی اوست.« ]شورا/15[

کتــاب الغدیــر پایــان یافــت و از پــی  ــد هشــتم از 
ّ
بــا ســتایش خداونــد در آغــاز و پایــان؛ مجل

گفتــار آغــاز خواهــد  کــه بــه خواســت خــدای تعالــی، بــا ادامــۀ ایــن  ــد نهــم خواهــد آمــد 
ّ
آن، مجل

کــه وحــی آن پایــان یابــد،  گشــت. پــس اندکــی در انتظــار باشــید! »و بــه خوانــدن قــرآن پیــش از آن 

شــتاب مکــن !« ]طــه/114[
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